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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konceptem CSR – společensky odpovědné firmy. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení 

definic, historického vývoje konceptu společenské odpovědnosti a aktivit podniků 

v oblasti ekonomické, sociální i environmentální. Předmětem praktické části, je analýza 

a měření zprávy o společenské odpovědnosti firem dle Směrnice GRI. 

 

 

Abstract 

 

Master Thesis deals with the Corporate Social Responsibility concept (CSR). This the-

sis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is engaged in ex-

plaining basic knowledge, also evolution of the corporate social responsibility concept 

in historical context and company activities in the economic, environmental and social 

area. The object of practical part, is to analyse and measure reports on corporate social 

responsibility according to the GRI Guidelines. 
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Úvod 

V dnešní době není již pojem Corporate Social Responsibility (CSR), v českém jazyce 

se překládá jako Společenská odpovědnost podniku, nijak neznámým pojmem. Většina 

organizací působících nejen v rozvinutých zemích, se tento koncept pokouší naplňovat. 

Uplatňují ho zejména velké organizace působící na mezinárodních trzích, pro které je 

důležité vykazovat pozitivní výsledky jak v ekonomické, environmentální a sociální 

oblasti, tak i podniky menších formátů, pro které jsou výsledky tohoto konceptu zají-

mavým hlediskem pro zhodnocení dosažených výsledků. Definice tohoto pojmu jsou 

velmi široké, jejich formulace je různorodá a v současné době existuje mnoho možností, 

jak jej uplatňovat. Vyskytuje se již mnoho mezinárodních standardů a pokynů, jak by se 

každá organizace měla chovat v souladu s CSR. Každá organizace využívající tento 

koncept má možnost vykazovat jeho výsledky a aktivity a seznamuje s nimi svoje sta-

keholdery (zájmové skupiny podniku). Koncept CSR napomáhá organizacím pozitivně 

působit na své okolí a snaží se svoji strategii aplikovat i na jiné úrovně než ovládnutí 

trhu a ekonomický zisk. Význam konceptu společenské odpovědnosti je velmi diskuto-

vaným tématem a jeho význam se bude v nejbližších letech stále zvyšovat. To je důvod, 

proč jsem se rozhodla zpracovat svoji diplomovou práci právě na tématiku společenské 

odpovědnosti firem. 

Diplomová práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Zprvu je 

vymezen cíl práce a postupy, které vedou k jeho dosažení. Teoretická část práce obsa-

huje vysvětlení problematiky společenské odpovědnosti, konkrétně je vymezen vývoj 

CSR, její charakteristické znaky, základní oblasti vymezující oblasti CSR, standardy 

spojené s touto tématikou a možnosti hodnocení a měření výsledků společenské odpo-

vědnosti podniku. Dále je podrobně vymezena metodika hodnocení úrovně GRI (Global 

Reporting Initiative), která je pro zpracování diplomové práce klíčová a na základě níž 

je v analytické části provedeno měření úrovně společenské odpovědnosti podniku 

u Skupiny ČEZ dle vydané Zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 

2010/2011. V závěru práce je vyhodnocena úroveň společenské odpovědnosti u Skupi-

ny ČEZ a na základě zjištěných nedostatků jsou formulovány návrhy, doporučení 

a opatření pro možnost jejich eliminace. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti firem, která je 

v současné době velmi rozšířenou a diskutovanou oblastí. Každá společnost zabývající 

se tímto konceptem, má možnost si svoje dosažené výsledky ohodnotit v závislosti na 

vybrané metodice, kterou je možné úroveň společenské odpovědnosti změřit a to sama, 

či externím subjektem. Výsledky tohoto měření je možné porovnat s ostatními organi-

zacemi, které se touto tématikou zabývají. V současné době existuje řada jak národních, 

tak i mezinárodních soutěží, kde spolu tyto organizace soutěží o první posty na žebříč-

cích dosahované úrovně společenské odpovědnosti podniku. 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň společenské odpovědnosti 

podniku u Skupiny ČEZ dle vybrané metodiky GRI (Global Reporting Initiative) a ná-

sledně dle provedené analýzy navrhnout možná zlepšení a jejich přínos pro společnost. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Pojem společenská odpovědnost firem a jeho vývoj 

V současné době dostává velký význam pojem „odpovědné podnikání firem.“ Význam 

odpovědného podnikání spočívá nejen v úspěšnosti samé, ale zároveň je vhodné brát 

v úvahu i sociální a ekonomické zájmy, které mohou také vést k tvorbě zisku. Tímto si 

firma může zajistit dlouhodobou konkurenční výhodu a dosáhnout tak jistého prospěchu 

oproti firmám, které se takto nechovají. 

2.1.1 Historie 

„Corporate social responsibility“ je pojem, který je do českého jazyka překládán jako 

„společenská odpovědnost [firem]“. Za počátek rozvoje a samotný „zrod“ pojmu spole-

čenské odpovědnosti jsou pokládána 50. léta 20. století, přičemž za výchozí bod bývá 

uváděna publikace knihy H. R. Bowena s názvem Social Responsibility of Businessman 

vydaná roku 1953. (Putnová, Seknička, 2007, s. 17) V této knize interpretoval CSR ná-

sledujícím způsobem: „Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, 

přijímat taková rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, který je z hlediska cílů 

a hodnot naší společnosti žádoucí.“ (Carroll, 1999, s. 270) 

Jako jedním z hlavních počátků vzniku konceptu společenské odpovědnosti firem 

lze nepochybně považovat rok 1979, kdy Archie B. Carroll navrhl definici CSR, která 

byla soustředěna na čtyři základní oblasti, které byly do té doby považovány za vzájem-

ně se vylučující, a to sice (Carroll, 1999): 

 ekonomickou odpovědnost, tj. povinnosti podniku uspokojovat potřeby trhu 

a zhodnocovat investice vlastníků, 

 zákonnou odpovědnost, tj. povinnosti podniku dodržovat lokální legislativu, 

 etickou odpovědnost, tj. povinnosti podniku chovat se v souladu s očekáváními 

společnosti, která nejsou legislativně upravena, 

 odpovědnost dobrovolnou, kterou později přejmenoval na filantropickou odpověd-

nost, která není společností očekávána. 
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Ostatní teorie a jejich tvůrci jsou uvedeni v následující tabulce: 

Tab. 1 Přehled teorií se společenskou odpovědností  

Instrumentální teorie – dosahování ekonomických cílů prostřednictvím sociálních aktivit 

Autoři či obhájci Základní východisko 

Friedman (1970),  

Jensen (2002) 

Maximalizace zisku vlastníků (sociální cíle nejsou součástí 

firemních cílů). 

Porter a Kamer (2002) 
Strategická konkurenční výhoda (investice do sociální oblasti 

jsou přijatelné, pokud se stávají konkurenční výhodou). 

Etické teorie – zaměřené na dosahování dobra ve společnosti 

Autoři či obhájci Základní východisko 

Freeman (1984), Evan a 

Freeman (1988), Donaldson 

a Presto (1995) 

Teorie stakeholders (odkazuje na některé normativní morální 

teorie: Kant, utilitarismus, teorie spravedlnosti a jiné). Autoři 

prosazují zohlednění zájmů i zainteresovaných skupin. 

The Global Sullivan 

Principles (1977) 

Univerzální práva (respektování lidských práv, pracovního práva 

a odpovědnost k environmentálnímu prostředí) 

World Commission on 

Enviroment and 

Development (1987) 

Udržitelný rozvoj (zachování lidského vývoje pro současnost 

i budoucí generace). 

Politické teorie – zaměření na odpovědné využití moci byznysu v politické sféře 

Davis (1960, 1970) Řízení korporací (sociální odpovědnost roste s velikostí byznysu). 

Donaldson a Dunfee (1999) 
Teorie integrující sociální smlouvu – (předpokládá, že lze najít 

soulad mezi sociální společností a byznysem). 

Wood a Lodgson (2002), 

Andriof a Macintosh (2001) 

Princip občanství (koncept představuje firmu jako občana se 

stejnými požadavky ze strany komunity). 

Integrující teorie – zaměřené na začlenění sociálních požadavků 

Mitschell at al. (1997) 

Rowley (1997) 

Stakeholder management (management je zodpovědný za 

slaďování zájmů stakeholders firmy). 

Carroll (1997), Watrick a 

Cohran (1985) Swanson 

(1995) 

Sociální výkonnost korporace (hledání sociální legitimity jako 

odpovědnost na sociální otázky). 

Zdroj: Převzato z Putnová, Seknička, 2007,  s. 127 



  

15 

 

Koncept CSR během svého vývoje získal řadu obhájců, ale i kritiků. K nim patří za-

stánce liberální ekonomie Milton Friedman (Nobelova cena za ekonomii), který zastává 

názor, že odpovědnost managementu je pouze k akcionářům a vlastníkům pomocí ma-

ximalizace zisku. (Friedman, 1970) 

2.1.2 Současnost 

Mnoho firem redukovalo své investice na poli CSR vlivem celosvětové ekonomické 

krize. V důsledku toho došlo k oddělení firem, které se chtěly aktivně podílet na spolu-

práci a firem, které tento trend využívaly jako nástroje Public Relations. 

Jak uvádí ve své publikaci Kunz „Jedním ze současných kritiků konceptu CSR je 

profesor Robert Reich z Kalifornské univerzity v Berkley. Ve své knize Supercapitalism: 

The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life jednoznačně odmítá 

hovořit o zvyšování CSR a označil zde CSR jako nebezpečné rozptýlení, které podkopá-

vá demokracii.“ (Kunz, 2012, s. 41) (Reich, 2007) Na jedné straně jde o nástroj PR, 

avšak na druhé straně pak o snahu vyhnout se zásahům ze strany státu. 

Petr Čaník ve svém příspěvku: Kde začíná a končí společenská odpovědnost firem, 

uvádí: „Nemyslím si, že je dnes většina firem tak odpovědných a férových, jak to řada 

z nich o sobě prezentuje. Leckteré firmy se pouze daly na dráhu toho, co se v cizí litera-

tuře označuje jako „pinkwashing“
1
 nebo „greenwashing“

2
 – tedy vytváření dojmu spo-

lečensky odpovědné firmy.“ (Čaník, 2007) 

2.2 Koncept společenské odpovědnosti firem 

Pro koncept společenské odpovědnosti firem, který je známý z anglické literatury pře-

devším pod názvem Corporate Social Responsibility (dále jen CSR), ani pro samotný 

pojem CSR neexistuje v současné době stále terminologická jednotnost. V literatuře 

však můžeme najít celou řadu definic. 

Uvedeme si základní definice CSR: 

                                                 
1
 Falešné vytváření nerealistického dojmu o firmě či produktu. 

2
 Někdy se u nás můžeme setkat také s označením „natírání na zeleno“, kdy se firmy snaží vypadat zele-

něji – více environmentálně, než ve skutečnosti jsou. Podle Greenpeace představuje greenwashing jednání 

za účelem oklamání spotřebitelů ohledně environmentálních firemních činností nebo ekologických výhod 

produktu či služby. 
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 Evropská unie vymezuje CSR jako „dobrovolné integrování sociálních a ekolo-

gických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stake-

holdery.“ (Evropská unie, 2001, s. 8) 

 Dle World Business Council for Sustainable Develompent představuje CSR ja-

ko „kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat ekonomicky udržitel-

nému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich 

rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.“ (WBSCD, 2009) 

 Mezinárodní organizace Business for Social Responsibility definuje CSR jako 

„řízení obchodní činnosti takovým způsobem, který naplňuje či předčí etická, 

právní, komerční a společenská očekávání od businessu.“ (Kotler, Lee, 2005, s. 3) 

 Podle sdružení Business Leaders Forum Česká republika je možné CSR chápat 

jako „dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně 

ke společnosti i prostředí, ve kterém podnikají.“ (BLF, 2010) 

 Trnková uvádí, že CSR je: „koncept, kterým se podniky otevřeně přiznávají ke své 

spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti. Vyžaduje posun pohledu na vlastní 

společenskou roli z úrovně „profit only“ k širšímu pohledu v kontextu tří P (peo-

ple, planet, profit)“ (Trnková, 2004, s. 7) 

 Putnová uvádí, že CSR je: „takové chování firem, kdy zohledňují potřeby svého 

vnitřního i vnějšího prostředí, aby obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu 

společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení“ (Putnová, 2004,  

s. 18) 

Jak vyplývá z výše uvedeného CSR je konceptem založeným na dobrovolnosti, který 

nemá vymezené hranice a tím dává prostor k rozšířené interpretaci.  

Každá firma obecně není pouze izolovanou jednotkou, nýbrž ale součástí ekono-

mického, politického a sociálního prostředí společnosti. Její zodpovědné chování vůči 

stakeholderům či životnímu prostředí, by se mělo stát nedílnou součástí její strategie 

a sama by tak měla hledat mnoho výhod v přisvojení si tohoto konceptu. Aktivity 

a chování podniků nejsou lhostejné ani jejímu vnějšímu okolí. Stále častěji však vyplý-

vají na povrch skandály velkých světových korporací a sama veřejnost očekává spíše 

šetrné chování podniků ke svému okolí, ne pouze sledování prospěchu firmy. Je důleži-

té, aby se firmy začaly orientovat na své dlouhodobé cíle a upustily od krátkodobých, 
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stejně tak jako namísto orientace na maximalizaci zisku usilovaly o zisk optimální.  

(Dytrt, 2006, s. 104 - 108) 

2.2.1 Charakteristické znaky konceptu CSR 

Pro koncept CSR existuje celá řada přístupů a vymezení společenské odpovědnosti fi-

rem, i přes to lze však stanovit určité základní charakteristické znaky CSR. Uvádí se 

především (Bussard, 2005): 

1. Princip dobrovolnosti – společensky odpovědné firmy dobrovolně vyvíjejí aktivi-

ty a přijímají závazky, které jsou nad rámec jejich povinností vymezených legisla-

tivním ustanovením, vycházejí z jejich vnitřního přesvědčení. 

2. Aktivní spolupráce a otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami – 

tento závazek se vztahuje na odpovědné chování jak vůči vlastním akcionářům, tak 

vůči ostatním stakeholderům. Důležitou součástí je i spolupráce s neziskovými or-

ganizacemi a vládou, za účelem zlepšení stavu společnosti a řešení různých pro-

blémů týkajících se společnosti. Aktivní spolupráce mezi firmou a stakeholdery 

vytváří tzv. „win-win“ situace, z nichž mohou těžit obě strany. Ke vzniku těchto si-

tuací je zapotřebí odpovědný přístup všech zúčastněných. 

3. Angažovanost firem – společenskou odpovědnost realizují aktivně také komerční 

firmy. Tyto firmy vytvářejí nové pozitivní trendy ve společnosti a zařadili CSR do 

svých firemních strategií, přičemž je zohledňují při tvorbě firemních hodnot či cílů. 

4. Systematičnost a dlouhodobý časový horizont – CSR je dlouhodobou záležitostí, 

měla by se stát součástí strategického plánování, průběžné kontroly a hodnocení fi-

rem. Společensky odpovědné firmy upírají svoji pozornost nejen na krátkodobé 

ekonomické cíle a zisky, ale i na cíle dlouhodobé a jejich dlouhodobou udržitel-

nost. Firmy hodnotí často své úsilí vynaložené s budováním CSR až v delším ča-

sovém horizontu, v podobě lepšího image, dlouhodobé stability či loajality svých 

zaměstnanců i zákazníků. 

5. Důvěryhodnost – mezi důvody, jež brání přijetí tohoto konceptu a jeho podpoře 

patří kromě obtížného měření přínosů, které firmám přináší právě i obava z věro-

hodnosti a opravdovosti. Trnková se domnívá, že jedině věrohodná společenská 

odpovědnost umožní firmě naplno využít výhody, které uplatňování principu CSR 
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přináší, a zároveň uvádí čtyři hlavní předpoklady k dosažení věrohodnosti u veřej-

nosti (Trnková, 2004): 

o osobitost, 

o autentičnost, 

o transparentnost, 

o a důslednost. 

6. Fungování firmy s ohledem na tzv. „triple-bottom-line business“ – CSR je mo-

derním konceptem podnikání, který je založen na třech pilířích (ekonomickém, so-

ciálním a environmentálním), proto jako jednu ze základních myšlenek zdůrazňuje, 

že firmy musí soustředit svoji pozornost na všechny tyto uvedené oblasti. 

7. Odpovědnost vůči společnosti a závazek firem přispívat k rozvoji kvality živo-

ta – společensky odpovědné firmy by měly projevovat zájem o dění ve svém okolí 

a trvale se snažit o minimalizaci sociálních, etických i environmentálních rizik či 

hledání trvale udržitelných řešení. 

Dle profesora Dušana Pavlů je společenská odpovědnost firem důležitým rysem nové 

ekonomiky. Podle něj je trend společensky odpovědného chování navíc v současné do-

bě „posílen vlivem médií a četných projevů veřejného mínění, postupující globalizací či 

bouřlivým rozvojem informačních a komunikačních technologií.“ (Pavlů a kolektiv, 

2009, s. 157) 

2.3 10 základních principů CSR 

„V roce 1999 zahájil generální tajemník OSN Kofi Annan globální iniciativu Global 

Compact, jenž navazuje na existující mezinárodní deklarace a má za cíl prosadit 

10 základních principů podnikání ve třech oblastech – lidská práva, pracovní a životní 

prostředí.“ (Mikulášková, 2012, s. 12) V rámci organizace OSN bylo již v roce 2000 

představeno prvních devět principů, poslední zaměřený na boj proti korupci, byl přidán 

až v roce 2004. Níže jsou uvedeny jednotlivé principy dle oblastí působnosti: 

 Lidská práva 

o Podpora a respektování mezinárodních lidských práv v oblasti podnikání. 

o Jistota, že se firma nepodílí na porušování lidských práv. 
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 Pracovní prostředí 

o Zachování práv svobody sdružování a účinného uznávání práv z kolek-

tivní smlouvy. 

o Odstranění jakékoliv formy nucených prací. 

o Odstranění dětské práce. 

o Odstranění diskriminace při zaměstnání. 

 Životní prostředí 

o Podpora preventivních opatření ve vztahu k problémům životního pro-

středí. 

o Uchopení kroků pro podporu větší odpovědnosti za životní prostředí. 

o Spoluúčast na vývoji a rozšiřování technologií šetřících životní prostředí. 

 Boj proti korupci 

o Firmy mají postupovat proti všem formám korupce včetně vydírání a na-

bízení úplatků. 

2.4 Stakeholders – zájmové skupiny 

 „Kdo jsou to vlastně stakeholdeři, jaký je jejich význam a role? Stakeholdery jsou mí-

něni všichni, ať již jednotlivci, skupiny nebo subjekty, kteří přímo či nepřímo ovlivňují 

(pozitivně či negativně) chod firmy, nebo jsou přímo či nepřímo ovlivňováni jejím půso-

bením a fungováním. Přičemž i toto působení může být bezprostřední nebo zprostředko-

vané. Stakeholdeři mohou přijít s danou firmou jak do přímého, tak nepřímého kontak-

tu. I když anglický výraz stakeholder nemá v češtině odpovídající ekvivalent
3
, zpravidla 

bývá překládán jako zájmová skupina, zainteresovaný jedinec, participující skupina či 

třetí osoba v podnikání.“ (Kunz, 2012, s. 28) 

Skupina stakeholderů v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky, zaměstnance, obchod-

ní partnery, akcionáře, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupi-

ny, média, odbory a mezinárodní organizace. (Trnková, 2004) 

Vzhledem k tomu, že se tato teorie neustále rozvíjí, vznikají v některých případech 

dohady, které skupiny mezi stakeholdery řadit a které naopak ne. Všichni stakeholdeři 

sledují své vlastní zájmy, které se tímto dostávají do vzájemných vztahů, případně do 

                                                 
3
 Někteří autoři doporučují, aby označení stakeholder nebylo překládáno. 
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rozporů se zájmy ostatních subjektů. Mohou být proto z části komplementární, či kon-

kurenční až antagonistické. (Zich, 2006) 

V praxi se můžeme setkat s obecným členěním stakeholderů na dvě skupiny: 

2.4.1 Interní stakeholdeři 

Jedná se především o skupiny, které jsou definovány v rámci podniku a liší se svojí 

strukturou v závislosti nejen na velikosti, ale také na základě vlastnické struktury, lo-

kálních podmínek na trhu, geografické pozici a na mnoha dalších faktorech. Vzájemná 

interakce a postavení těchto stakeholderů bude vždy odlišné. Nejčastěji se dělí na: 

 vlastníky, 

 akcionáře, 

 zaměstnance, 

 manažery. 

Tab. 2 Příklad vztahů stakeholders k CSR  

 

Zdroj: Převzato z Steinerová, Makowski, 2008, s. 15 
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2.4.2 Externí stakeholdeři 

Tato skupina stakeholderů je schopna ovlivnit firmu z externího hlediska. Řadíme zde 

skupiny, které se nacházejí mimo aktivní pole působení a rozhodování uvnitř definova-

ného ekonomického celku: 

 zákazníci, spotřebitelé, 

 dodavatelé, 

 věřitelé, 

 konkurenti, 

 vláda, 

 regióny, 

 společnost. 

Pro každou společensky odpovědnou firmu, je důležité, aby si před zaměřením své kon-

cepce v oblasti CSR zmapovala důležité skupiny osob nebo organizací, které ovlivňují 

její činnost a úspěšnost. A to zejména z důvodu přizpůsobení se potřebám těchto sub-

jektů prostřednictvím svým aktivit a cílů. Jedná se o skupinu „klíčových stakeholderů“. 

Ti jsou charakterističtí především svým velkým vlivem i zájmem o organizaci. Klíčo-

vým stakeholderům by každá firma měla věnovat zvláštní pozornost a prostřednictvím 

dialogu by je měla zapojovat do svého fungování a rozhodování. (Pavlík, Bělčík, 2010, 

s. 78) Dle průzkumu Business Leaders Forum (dále jen BLF) z roku 2008, kterého se 

zúčastnilo 223 firem, působících v českém prostředí, určuje do postavení klíčových sta-

keholderů zaměstnance a zákazníky. Na dalších pozicích se pak umístili stakeholdeři 

v následujícím pořadí: místní komunita, sociálně znevýhodněné skupiny, dodavatelé 

a média. (BLF, 2012). 

Stakeholdery lze rozlišovat také dle vlivu, který mají na organizaci, na základě to-

ho, pak volí každá organizace i způsob jak k nim přistupovat. Následující tabulka zob-

razuje toto rozlišení. 
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Tab. 3 Přístup organizace ke stakeholderům  

Typ stakeholdera Přístup organizace ke stakeholderovi 

Stakeholdeři, kteří mají velký 

vliv a zároveň vysoký zájem o 

organizaci. 

Tyto osoby tvoří skupiny klíčových stakeholderů. Firma 

by je měla prostřednictvím dialogu soustavně zapojovat do 

rozhodování nejen v otázkách spojených s konceptem 

CSR. 

Stakeholdeři, kteří mají velký 

vliv, ale nízký zájem o 

organizaci. 

Organizace by měla vyvinout dostatečné úsilí na to, aby 

tyto osoby uspokojila, na druhou stranu si ale musí dávat 

pozor, aby je nezahltila přílišným množstvím informací. 

Stakeholdeři, kteří mají malý 

vliv, ale vysoký zájem o 

organizaci. 

Tyto osoby matice doporučuje průběžně informovat. Praxe 

dokazuje, že bývají často velmi nápomocny při 

dolaďování detailů jednotlivých CSR aktivit a projektů. 

Stakeholdeři, kteří mají na 

organizaci malý vliv, ale i nízký 

zájem o ni. 

S těmi to osobami by měla organizace komunikovat 

přiměřeně k jejich zájmu, spíše odpovídat na jejich otázky. 

Zdroj: Převzato z Pavlík, Bělčík, 2010, s. 78 

 

Stakeholdeři se aktivně podílejí na CSR aktivitách firem. Zapojují se do jednotlivých 

etap aktivit v organizaci, což znázorňují následující tabulka i schéma. 
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Tab. 4 Zapojení stakeholderů do CSR aktivit v organizaci  

Etapa plánování a 

přípravy 

V plánovací etapě přispívají klíčoví stakeholdeři 

k porozumění vlivu organizace v ekonomické, sociální 

a environmentální oblasti. Komunikace s nimi poskytuje 

detailní porozumění jejich potřebám, představuje bohatý zdroj 

podnětů a podporuje organizaci v určení témat, na která by se 

měla v rámci CSR zaměřit. 

Etapa provedení V rámci realizace CSR koncepce jsou stakeholdeři v roli 

příjemců společensky odpovědných aktivit ze strany 

organizace. 

Etapa hodnocení Stakeholdeři mají v této etapě dvojí roli. Jednak mohou být 

organizaci nápomocni při stanovování výkonnostních 

indikátorů úspěšnosti CSR aktivit, jednak poskytují zpětnou 

vazbu na výsledky organizace v jednotlivých oblastech CSR. 

Etapa zlepšování Stakeholdeři mohou přispívat k tvorbě návrhů opatření pro 

zlepšování CSR aktivit organizace. 

Zdroj: Převzato z Pavlík, Bělčík, 2010, s. 79 

 

 

 

 

Obr. 1 Zapojení stakeholderů do konceptu CSR v organizaci  

Zdroj: Převzato z Steinerová, Makowski, 2008 
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2.5 Tři pilíře CSR (triple-bottom-line) 

CSR je moderním konceptem podnikání, který je rozdělen do tří základních pilířů 

(tzv. triple-bottom-line): 

 ekonomický (profit), 

 sociální (people), 

 environmentální (planet). 

 

Obr. 2 Triple-bottom-line  

Zdroj: Převzato z University of Maryland 

Firma, která přijímá koncept CSR se při svém podnikání snaží nejen o dosažení zisku, 

ale má mnohem komplexnější přístup, neboť bere v úvahu všechny tzv. 3P („people, 

planet, profit“) a uplatňuje dobrovolně nad rámec svých legislativních povinností prin-

cipy, ve zmíněných základních oblastech. (Trnková, 2004) 

Náplní CSR každé firmy by měly být všechny tři oblasti, každá z nich však zahrnu-

je mnoho činností, ze kterých si může podnik vybrat ty, které odpovídají jeho zaměření 

a požadavkům stakeholderů. 

2.5.1 Ekonomická oblast 

CSR v ekonomické oblasti souvisí především s podnikatelskou etikou a etikou v podni-

kání. Hlavním cílem každého podnikání je dosažení zisku (resp. trvalé dosahování zisku 
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a dlouhodobý růst cen akcií firmy), což umožňuje firmám financovat své společensky 

odpovědné aktivity. 

„V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní 

vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také 

její dopady na ekonomiku na lokální, národní i globální úrovni, například prostřednic-

tvím rozvoje zaměstnanost či boje proti korupci.“ (Steinerová, Václavíková, Mervart, 

2008) 

Tab. 5 Přehled aktivit CSR v ekonomické oblasti  

Ekonomická oblast 

                                    Trh 

Stakeholdeři vlastníci a investoři 

zákazníci a spotřebitelé 

dodavatelé a další obchodní partneři 

vládní instituce 

média 

CSR aktivity vytvoření etického kodexu 

transparentnost 

uplatňování principů dobrého řízení 

odmítání korupce 

včasné placení faktur 

kvalitní a bezpečné produkty a služby 

poprodejní servis 

marketingová a reklamní etika 

ochrana duševního vlastnictví 

inovace a udržitelnost 

Zdroj: Převzato z BLF, 2012 

2.5.2 Sociální oblast 

„Společensky odpovědná firma dbá na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, usiluje o roz-

voj lidského kapitálu, dodržuje pracovní standardy, poskytuje jistotu zaměstnání a rov-

né příležitosti pro ženy, muže, etnické minority, handicapované a starší lidi. Nezneužívá 
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práce dětí (zároveň odmítá spolupráci s partnery, kteří by dětské práce zneužívali) 

a zajišťuje rozvoj a profesionalizaci svých zaměstnanců, příp. rekvalifikaci propuště-

ných zaměstnanců k jejich dalšímu uplatnění.“ (Bartošová, 2006, s. 4) 

„V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnan-

cům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě tak podnik ovlivňuje 

životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů.“ (Steinerová, 

Václavíková, Mervart, 2008) 

Každé pracovní prostředí by mělo mít vysokou úroveň, aby zde zaměstnanci mohli 

vykonávat svoje pracovní úkoly. Pokud je pracovní prostředí nevhodné, může docházet 

nejen k narušení pracovního kolektivu, ale zejména k nižší výkonnosti pracujících. Zá-

jmem každé firmy je podporovat dobré pracovní a mezilidské vztahy. Je známo, že spo-

kojený zaměstnanec dosahuje většího výkonu, přichází s novými nápady a hledá další 

příležitosti jak práci zefektivnit. Naopak nespokojený zaměstnanec může oslabovat ko-

lektiv, snaží se co nejméně pracovat a haní jméno firmy. Celková spokojenost zaměst-

nance je tak promítnuta do oblasti pracovní i soukromé. Při stresových situacích může 

docházet k větší nemocnosti zaměstnanců a nehodovosti na pracovišti. Často jsou i pra-

covní vztahy přenášeny do soukromého života a zpět. 

Aby firma mohla dlouhodobě prosperovat, je důležité, aby měla kvalitní zaměst-

nance, kteří jsou v postavení manažerů firem, vyrábějí produkty, poskytují zákazníkům 

služby či vykonávají další podporující činnost ve firmě k dosažení předem stanovených 

cílů. V konceptu CSR v oblasti pracovního prostředí se orientuje na dosažení situace, 

kdy je soužití pro firmu i zaměstnance vzájemně maximálně výhodné. 

V oblasti pracovního prostředí evidujeme CSR aktivity, které tvoří nefinanční be-

nefity, zdraví a bezpečnost (nejen OHSAS), vzdělávání a rozvoj, rovné příležitosti či 

aktivní účast zaměstnanců na podpoře místní komunity. 

Firma se při svém zahájení podnikatelské aktivity stává součástí místní komunity. 

Firma, která uplatňuje principy CSR by měla navázat dobré vztahy – podílet se na hle-

dání východisek místních problémů a zmírňovat svoje negativní dopady. Tím vším mů-

žeme zabezpečit pozitivní vnímání místní komunity, ze kterého mohou vzejít potencio-

nální zákazníci i zaměstnanci. 

Podpora místní komunity může významně napomoci v budování firemní reputace. 

Proto je důležité, aby se firma více zapojila do okolního dění, čímž může snáze najít 
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nové trhy a obchodní příležitosti, posilovat věrnost zákazníků, budovat kontakty 

s lokálními úřady, zvyšovat motivaci svých zaměstnanců, upoutat pozornost médií 

a také snáze navázat nové partnerské vztahy s jinými podniky. 

„Firma se jako dobrý soused může projevovat například finanční či materiální 

podporou veřejně prospěšných aktivit a projektů, dobrovolnou prací svých zaměstnanců 

či spoluprací se školami.“  (Sociální pilíř, 2008) 

Tab. 6 Přehled aktivit CSR v sociální oblasti  

Sociální oblast 

 Pracovní prostředí Místní komunita 

Stakeholdeři zaměstnanci neziskové organizace 

odbory veřejnost 

CSR aktivity zdraví a bezpečnost firemní dárcovství (finanční 

i materiální) 

vzdělávání a rozvoj firemní dobrovolnictví 

vyváženost pracovního 

a osobního života 

sociální integrace 

rovné příležitosti vzdělávání 

rozmanitost na pracovišti 

(ženy, etnické minority, 

handicapovaní a starší lidé) 

podpora kvality života občanů 

(sport, kultura) 

podpora propuštěných 

zaměstnanců 

rozvoj zaměstnanosti a místní 

infrastruktury 

Zdroj: Převzato z BLF, 2012 

2.5.3 Environmentální oblast 

„Společensky odpovědná firma vykonává svou činnost v souladu s ekonomickými stan-

dardy. Zároveň chrání přírodní zdroje, podporuje vývoj a šíření technologií ohledupl-

ných k životnímu prostředí, prosazuje firemní politiku, která má nejmenší dopad na ži-

votní prostředí – používá ekologické produkty, recyklace odpadu, apod.“ (Bartošová, 

2006, s. 4) 
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Předpokládá se, že podnik bude vykonávat svoji podnikatelskou činnost tak, aby 

chránil přírodní zdroje a co nejméně zatěžoval svým jednáním životní prostředí. V této 

oblasti si podnik uvědomuje, své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, 

půdy, vzduchu a vody. (Steinerová, Václavíková, Mervart, 2008). 

Firma může svým ekologickým jednáním dosáhnout též finančních úspor. Pokud 

dokáže využívat energii šetrně, vést prevenci znečišťování, minimalizovat odpady 

a recyklace, může tak dosáhnout zefektivnění provozu a značného snížení nákladů, příp. 

jiné výhody. Jako příklad lze uvést optimalizaci vytápěcího programu, při níž dojde ke 

zmenšení dopadu na životní prostředí a zároveň úspoře značných finančních částek. 

Pokud podnik vystupuje aktivně v environmentální oblasti, získává výhodu tím, že 

se může ucházet o tendry velkých korporací a veřejné správy nebo získat nové zákazní-

ky ze skupiny uvědomělých spotřebitelů. 

Pod pojmem ochrana životního prostředí si tedy můžeme vybavit celkovou envi-

ronmentální politiku, úsporu energií zaměřenou na odpadní hospodářství, při kterém lze 

tříděním a recyklací získat dodatečné zdroje. 
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Tab. 7 Přehled aktivit CSR v sociální oblasti  

Environmentální oblast 

                                 Životní prostředí     

Stakeholdeři environmentální skupiny 

další mluvčí za životní prostředí 

CSR aktivity recyklační program 

úspora energie/vody 

hospodaření s odpady 

omezení používání nebezpečných chemikálií 

balení a přeprava 

soulad s normami a standardy (ISO, EMAS a další) 

ekologická výroba, produkty a služby 

ochrana přírodních zdrojů 

Zdroj: Převzato z BLF, 2012 

2.6 Standardy spojené se společenskou odpovědností 

Institut sociální a etické odpovědnosti uvádí, že dnes ve světě existuje asi 300 nástrojů – 

norem, standardů a rámcových požadavků pro kontrolu podnikatelského prostředí 

a neziskového sektoru. Jelikož nejsou stanoveny specifické podmínky kontroly, vysky-

tuje se velké množství regulačních opatření. Nejčastěji používané normy jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tab. 8 Standardy spojené s CSR  

Normativní rámec (co se má dělat) 

OECD – Zásady řízení nadnárodních korporací 

UN conventions and declaration – udržitelný 

rozvoj 

Procesní Guidelines (jaká kritéria a 

způsoby komunikace zvolit) 

Standardy AA 1000 

GRI (Global Reporting Initiative – 

zpravodajství trvalé udržitelnosti rozvoje) 

Systém managementu (jak tato 

kritéria zahrnout) 

ISO 14 001 

Social AccountAbility SA 8000 

Sigma guidelines 

Zdroj: Převzato z Putnová, Seknička, Uhlíř, 2007 

Normy CSR jsou vytvořeny zejména pro sjednocení chápání této problematiky. Jedná 

se o mezinárodně uznávané normy. 

2.6.1 Souhrn standardů pro měření a reportování CSR 

ISO 26000 – Společenská odpovědnost firem 

Tato norma je považována za nejvýznamnější a dlouho očekávanou. Předmětem normy 

je „…návod k základním principům společenské odpovědnosti, hlavním předmětům 

a záležitostem náležícím do oblasti společenské odpovědnosti a k cestám implementace 

společensko-odpovědného chování do existující strategie, systémů, praxí a procesů or-

ganizace. Tato norma zdůrazňuje význam výsledků a výkonnosti.“ (Pracovní překlad 

ISO/CD 26000, 2009). Zdůrazňuje, že „…není určená, ani vhodná pro účely certifikace 

nebo pro použití při tvorbě předpisů, nebo pro smluvní účely.“ (Pracovní překlad 

ISO/CD 26000, 2009) 

Norma ISO 26000 znázorňuje principy společenské odpovědnosti, doporučuje mě-

ření a popisuje důkladně 7 základních témat: 

1. Organizace a management 

2. Lidská práva 

3. Pracovní podmínky 

4. Životní prostředí 
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5. Korektní podnikání 

6. Péče o spotřebitele 

7. Zapojení a rozvoj místních komunit (BLF, 2012)  

SA 8000 – Sociální odpovědnost 

Norma SA 8000 vychází z úmluv a doporučení Mezinárodní organizace (ILO) a byla 

iniciována organizací Social Accountability International (SAI). Mezinárodní norma  

SA 8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma pro zlepšování pracovních 

podmínek a dodržování lidských práv na pracovišti. Výsledkem této normy je posoudit 

schopnost zkoumané organizace v péči o zaměstnance nezávislým auditorem.  

Norma SA 8000 specifikuje nároky na sociální odpovědnost firmy v 9 oblastech: 

 pracovní doba, 

 ochrana zdraví a bezpečnost při práci, 

 zamezení diskriminace, 

 práce dětí a mladistvých, 

 nucená práce, 

 svoboda sdružování, 

 disciplinární praktiky, 

 odměňování splňující základní potřeby, 

 řídicí systém pro neustálé zlepšování. (BLF, 2012)  

 

AA 1000 AccountAbility 

Norma AA 1000 byla formulována ve Velké Británii roku 1999 s cílem vytvořit systém 

pro politiku společenské odpovědnosti, sociální, etické a environmentální účetnictví, 

dialog mezi zainteresovanými stranami, audit,  reporting a profesionální výcvik. Napo-

máhá k posilování důvěryhodnosti organizací. (Prskavcová, et al. 2009) 

Členové této normy se zavazují upevňovat odpovědné občanství a etické chování 

v podnikatelském neziskovém sektoru. Standard je vybudován na hodnocení kvality 

řízení podniku z hlediska zapojení a zohlednění jeho zájmových skupin. (Prskavcová, 

Maršíková, 2008, s. 44) 
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Tato norma obsahuje procesní standardy pro vznik společensky odpovědné strate-

gie firmy a je pojata komplexně. Zahrnuje v sobě následující (AccountAbility, 2012): 

 tvorbu společensky odpovědné strategie organizace a politiku CSR, 

 metody komunikace se stakeholders – dialog se zájmovými skupinami, 

 sociální účetnictví – představení sociálně-ekonomických aspektů fungování orga-

nizace, 

 environmentální účetnictví zaměřené na ekologické aspekty a důsledky přijatých 

rozhodnutí, 

 etický audit – soustavné hodnocení etického programu v organizaci a prověřování 

etických standardů, 

 volbu ukazatelů a reportování o CSR, 

 profesionální školení. 

 

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu 

Norma ISO 14001 zahrnuje široce využívané metody pro environmentální řízení, věnuje 

velkou pozornost postoji organizace k životnímu prostředí. Subjekt, který splňuje pod-

mínky normy ISO 14001, tímto přispívá k ochraně životního prostředí a ochraně znečiš-

ťování v souladu se sociálními a ekonomickými požadavky. Organizace se musí snažit 

o neustálé budování lepšího vlivu na životní prostředí.  

Organizace vymezuje základní úroveň svého vlivu na životní prostředí, aby bylo 

možné nastavit řízení environmentálních aspektů. Veškeré environmentální aspekty 

(aspekty jak s pozitivním, tak s negativním dopadem na životní prostředí) musí být jed-

noduše identifikovatelné a organizace je musí vyhodnocovat a u těch nežádoucích sni-

žovat jejich vliv na životní prostředí. Je nutné vytvořit seznam ekologických havárií, 

které by mohly vzniknout při činnostech organizace a musí být zpracovány a ověřovány 

havarijní plány. Certifikaci dle této ISO normy mají možnost provést certifikační orgá-

ny akreditované např. u Českého institutu pro akreditaci. (BLF, 2012) 
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EMAS – Systém environmentálního řízení a auditu 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) představuje systém environmentálního 

managementu a auditu podniků pro země EU. Poprvé byl uveřejněn v roce 1993. EMAS 

je zaveden jako dobrovolný systém pro organizace, které se rozhodly hodnotit a zdoko-

nalovat svůj environmentální profil. Ty organizace, které se pro toto schéma rozhodnou, 

se zavazují k poskytování relevantních informací veřejnosti. Je nutné, aby každé envi-

ronmentální prohlášení společnosti bylo ověřeno akreditovanou třetí stranou.  

(BLF, 2012) 

 

OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Mezinárodní norma OHSAS 18001 vznikla v roce 1999 ve Velké Británii. Tuto normu 

formovala řada národních akreditačních společností, certifikačních orgánů a konzultant-

ských společností. Použití této normy v organizaci napomáhá odstranit či minimalizovat 

rizika pro zaměstnance a další osoby, které by mohly být vystaveny rizikům při činnosti 

podniku. Norma přispívá k prokazování plnění právních požadavků a je podstatným 

krokem při tvorbě a udržování prostředí, které je vhodné pro zaměstnance i pro podni-

kání. Certifikaci dle této normy mohou provést pouze certifikační orgány akreditované 

např. u Českého institutu pro akreditaci. (BLF, 2012) 

 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

„Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti jsou doporučení vlád adresovaná nadná-

rodním společnostem. Obsahují dobrovolné zásady a standardy odpovědného podnika-

telského chování, které je slučitelné s platnými právními předpisy. Směrnice si kladnou 

za cíl zajistit, aby operace těchto podniků byly v souladu se státní politikou, posílit zá-

kladnu vzájemné důvěry mezi podniky a společenským prostředím, kde podnikají, po-

máhat zlepšit klima pro zahraniční investice a zvýšit tak možnost nadnárodních společ-

ností přispět k trvalému rozvoji.“ (OECD, 2009)  
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Další iniciativy v oblasti CSR 

Mezi další iniciativy, které je možné využít v oblasti CSR lze zařadit EFQM Fra-

mework, Global Compact – iniciativa vyžadovaná OSN, GRI (Global Reporting Initia-

tive), Social Audit Network, ETHIBEL, London Benchmarking Group (Standard odpo-

vědná firma v České republice), Corporate Responsibility Index, Corporate Giving 

Standard, Down Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD. 

 Rozdíly mezi těmito standardy jsou založeny na cílových skupinách nebo na 

rozsahu jejich metodiky. (BLF, 2012) 

2.7 Hodnocení CSR 

Koncept společenské odpovědnosti firem je velmi rozsáhlým pojmem, který zahr-

nuje opatření z různých oblastí. Nejčastěji jsou používány pro hodnocení společenské 

odpovědnosti dva způsoby. U CSR je možné jednak měřit „pozici“ (measuring perfor-

mance), dané organizace v oblasti společenské odpovědnosti vůči jiným subjektům 

a také měřit „přínosy a výkonnost“ (measuring benefits) podniku v oblasti společenské 

odpovědnosti.  

V případě měření výkonu se sleduje, jak je organizace schopna plnit cíle, které si 

stanovila v jednotlivých oblastech „triple-bottom-line“ - ekonomické, environmentální 

a sociální. (Trnková, 2004) 

V případě měření přínosů organizace sleduje, jak se jí daří ze své společensky od-

povědné politiky profitovat. Srovnávání přínosů je vždy značně komplikovanější, jeli-

kož vazby „příčina-následek“ jsou zde mnohem méně zjevné. Pro srovnání je možné je 

zaznamenat pouze v dlouhodobém časovém horizontu. (Trnková, 2004) 

Indikátory, které se pro toto hodnocení používají, mohou mít kvantitativní nebo 

kvalitativní charakter, resp. může se jednat jak o tvrdá data, tak i o měkká data, která 

však mohou být zatížena větší subjektivitou. (Trnková, 2004) 

V současné době dochází k nárůstu společensky odpovědných firem a je uplatňo-

váno rozsáhlé spektrum CSR aktivit. Objevuje se úsilí o sjednocení a dosažení transpa-

rentnosti. Řada nadnárodních organizací v reakci na veřejnou kritiku, a také se záměrem 

dodat svým CSR aktivitám kredibilitu, vyvinula vlastní standardy, zavazující se 

k dobrovolnému dodržování daných pravidel, přijala etické kodexy a uvedla do provozu 
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systém reportování. Tento systém zahrnuje zprávy ze všech tří pilířů společenské odpo-

vědnosti, tj. z oblasti ekonomické, sociální a environmentální. V těchto zprávách orga-

nizace představují své aktivity z oblasti CSR, ale také upozorňují na místa, kde jsou 

potřebná zlepšení. (Trnková, 2004) 

2.8 Postupy vertifikace CSR  

Kontrola je nepostradatelnou podmínkou existence CSR. (Gregor, 2007, s. 25) Ve svém 

díle uvádí, že je možné ji realizovat prostřednictvím čtyř základních prostředků, které 

jsou uvedeny níže:  

1. Kodexy chování  

Jedná se o „soubory pravidel, k jejichž dodržování se korporace dobrovolně při-

hlásila. Jedná se o jakési kvazi-dokumenty identifikující lidská a environmentální 

práva, která by měly korporace respektovat a postupy, kterými toho lze dosáh-

nout.“ (Gregor 2007, s. 25) Můžeme se sekat také s pojmem „etika v podnikání“ 

(business ethics), který znamená přijetí těchto pravidel firmami a jednání v souladu 

s nimi. Kodexy definuje buď samotná korporace, nebo třetí entita obecně pro celé 

odvětví trhu. Obsah kodexů se pro jednotlivá odvětví přirozeně liší. Tyto doku-

menty většinou neobsahují prostředky k ověření jejich dodržování. (Gregor, 2007, 

s. 25) 

2. Vnitřní systémy řízení 

Charakterizují způsoby k uplatnění kodexů a provedení strategií v praxi. Jedná se 

o prováděcí předpisy, zaměřující se na procesní standardy a postupy. Mnohdy ob-

sahují také způsob, jak dodržování strategií hodnotit. Management společnosti na 

všech úrovních by měl mít zpětnou vazbu o výsledcích svých rozhodnutí od všech 

zainteresovaných aktérů. (Gregor, 2007, s. 27) 

3. Zveřejňování informací 

Informace jsou zveřejňovány zejména sepisováním výročních zpráv (environmen-

tální zprávy, příp. zprávy o udržitelnosti). Zprávy podniků o CSR obvykle obsahují 

následující části: profil organizace, hodnoty, vize a strategie, slovo ředitele, popis 
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CSR aktivit ve všech oblastech obecně a jejich konkrétní příklady. (Steinerová, 

Václavíková, Mervart, 2008)  

Výroční zprávy bývají obtížně porovnatelné, z toho důvodu, že pro ně neexis-

tuje dostatek standardů. Jako odezvu na to Global Reporting Initiative (OSN) vy-

tvořila směrnice pro informování veřejnosti, podle nichž by zprávy měly být zasa-

zeny do kontextu trvalé udržitelnosti, zveřejněni obchodní partneři a všechny in-

formace by měly být srozumitelné, přesné, komplexní a aktuální. (Gregor, 2007,  

s. 30) 

4. Zkoumání třetími osobami 

Můžeme se setkat s externími modely systémů řízení, jejichž verifikace je proká-

zána obdržením certifikátů. Jako příklad je možno uvést Mezinárodní organizace 

pro standardizaci ISO. Pokud má organizace zavedený např. systém řady  

ISO 9000, ISO 14000 nebo SA 8000, zapracovala tak do svých interních systémů 

normy společenské odpovědnosti, tj. požadavky zainteresovaných stran. (Gregor, 

2007, s. 28) Firmy mohou tyto požadavky implementovat s využitím poradce, pří-

stupných dokumentů nebo dříve deklarovaných zpráv z jiných organizací. Z těchto 

zdrojů se mohou inspirovat a mnohdy doplní i něco navíc. (Mikulášková, 2012,  

s. 12-18) 

2.9 Metody měření CSR 

Měření CSR je komplikované. Jako příklad metody, která měří CSR komplexně, mů-

žeme uvést metodu negativního screeningu vyznačující posouzení firem vzhledem 

k pozitivním nebo negativním kritériím.
4
 (Gregor, 2007, s. 5) Ostatní metody se zabýva-

jí dílčími aspekty činnosti podniku, jako např. life cycle assessment je posuzováním 

vlivu produktu organizace s ohledem na celý jeho životní cyklus, od získávání surovin, 

přes působení na životní prostředí a zdraví lidí, po možnosti recyklace či likvidace od-

padu. Uvedené hodnocení by mělo být součástí produktového výzkumu a vývoje.  

(Gregor, 2007, s. 18) 

 

                                                 
4
 U pozitivních kritérií je žádoucí přítomnost určitých jevů, u negativních kritérií naopak jejich nepřítom-

nost. 
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3 Global Reporting Initiative - GRI 

Klíčovým nástrojem pro diplomovou práci je právě iniciativa GRI, kterou se budu 

podrobně zabývat v následujících odstavcích. Jedná se o důležitý nástroj, který poskytu-

je organizacím přehledný a strukturovaný návod, případně pouze inspiraci pro tvorbu 

komplexní zprávy o trvale udržitelném rozvoji. Obsah GRI Guidelines bude v diplomo-

vé práci sloužit jako měřítko při analýze zprávy o trvale udržitelném rozvoji ve vybrané 

společnosti. V následujících odstavcích bude nejprve představena samotná organizace 

GRI a v další části se zaměřím na vznik reportů o trvale udržitelném rozvoji. 

3.1 Představení organizace GRI 

Mezinárodní iniciativa GRI (Global Reporting Initiative) je nezisková organizace se 

sídlem v Amsterdamu. Byla založena v roce 1997 Koalicí pro environmentálně odpo-

vědnou ekonomii (CERES – Coalition for Environmentally Responsible Economies) ve 

spolupráci s Programem OSN na ochranu životního prostředí (UNEP – United Nations 

Environment Programme). (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) Tato organizace 

vytvořila pravidla a návody, které jsou organizacím nápomocny při sestavování zpráv 

o společenské odpovědnosti neboli CSR report. GRI můžeme představit jako meziná-

rodní mnohočlennou síť tisíců expertů z několika desítek zemí po celém světě, kteří 

společně pracují prostřednictvím GRI pracovních skupin a řídících orgánů. 

Hlavní vizí organizace je docílit toho, aby reporty o ekonomické, environmentální 

a sociální výkonnosti organizace byly podávány stejně obvykle a na srovnatelné úrovni 

jako jsou podávány zprávy o finanční výkonnosti. GRI je organizací, která vytvořila 

celosvětově nejrozšířenějšího koncept, který poskytuje organizacím návod a nastiňuje 

strukturu, jak tvořit zprávy o trvale udržitelném rozvoji. Počátky konceptů byly vytvo-

řeny v roce 2000, tzv. Guidelines 2000, jeho druhá verze, tzv. Sustainable Reporting 

Guidelines, byla vytvořena v roce 2002. V roce 2006 organizace GRI vydala již třetí 

generaci směrnice a nazvala ji G3 Guidelines. V březnu roku 2011 byly vydány rozšíře-

né pokyny verze G3 s označením G3.1, které jsou obohaceny o podávání zpráv o lid-

ských právech, místních komunitních dopadech a rovnosti mezi pohlavími. Jedná se 

o jednu z nejpodrobnějších směrnic, která je v současné době k dispozici a je volně pří-
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stupná na webových stránkách GRI
5
.   Do budoucna je ve vývoji čtvrtá generace směr-

nic – G4, která by měla být dle plánů uveřejněna v květnu 2013. 

Za základní kámen uceleného konceptu je považován tzv. Sustainability Reporting 

Guidelines, dále jen Směrnice GRI. Ta vymezuje zprávu o společenské odpovědnosti 

jako „veřejně publikovanou zprávu, kterou firma zpřístupňuje všem stakeholderům, 

s cílem poskytnout detailní přehled o firemních aktivitách v širších ekonomických, envi-

ronmentálních a sociálních dimenzích.“ (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

Všechny zprávy o trvale udržitelném rozvoji založené na konceptu GRI mohou sloužit 

jako měřítko pro porovnávání aktivit společensky odpovědných organizací, které se 

zavazují respektovat legislativu, normy, standardy, kodexy a dobrovolné iniciativy. Ty-

to zprávy zavazují jednotlivé organizace k dodržování společenské odpovědnosti a mo-

hou sloužit jako měřítka pro meziroční srovnání jejich výkonnosti v uvedených oblas-

tech. Tento standardizovaný přístup k podávání zpráv vyvinula GRI a podporuje ho 

k tomu, aby povzbudila ostatní organizace k všeobecné poptávce po informacích, které 

se týkají trvale udržitelného rozvoje. Tímto může zvýhodnit organizace, které již zprávy 

o trvale udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti podávají. Aby byla zajištěna 

důvěryhodnost, vysoká odborná kvalita a významnost konceptu GRI uskutečňují se 

kontinuální diskuse a meetingy na celosvětové úrovni, kde se setkávají spolupracovníci 

z řad podnikatelů, občanů, odborů, odborníků a neziskových organizací. Předpokládá 

se, že jejich vzájemnou spoluprací a výměnou zkušeností a informací o ekonomické, 

environmentální a sociální výkonnosti jednotlivých organizací, které využívají koncept 

GRI, by mělo být dosaženo reportování, které bude navzájem snadno porovnatelné. 

Organizace GRI má pro ulehčení a rozšíření zájmu o reportování dle jejího kon-

ceptu vypracováno několik odborných materiálů, které nejsou však již volně přístupné 

a jsou nabízeny podnikům za poplatek. Pro tento účel nabízí i služby akreditovaných 

školících center. V současné době GRI zajišťuje silnou síť více než 30 000 spolupracu-

jících organizací a jednotlivců, kteří napomáhají a podílí se na podpoře a šíření zájmu 

o podávání zpráv o trvale udržitelném rozvoji. V současné době využívá Směrnici GRI 

jako základ pro svůj externí reporting více než 11 000 organizací po celém světě, mezi 

                                                 
5
 WWW: https://www.globalreporting.org/languages/czech/Pages/default.aspx 

https://www.globalreporting.org/languages/czech/Pages/default.aspx
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nimiž jsou významné společnosti jako je Volno, Shell, Coca-Cola, Procter & Gamble, 

L´Oréal, Philips, Starbucks a mnohé další. (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

3.2 G3 Guidelines 

Směrnice G3 Guidelines je nástrojem, jež mohou organizace využít jako jeden z mož-

ných přístupů k tvorbě zpráv o CSR. Reporty CSR obsahují výsledky činností organiza-

cí, které nastaly během stanoveného období v závislosti na dodržování podnikových 

závazků, strategie a zvoleného manažerského přístupu. Smyslem GRI konceptu je uvést 

obecně přijatelný rámec pro podávání reportů o ekonomické, sociální a environmentální 

výkonnosti dané organizace. Tento koncept je využitelný pro jakékoliv organizace od-

lišné jak velikostí, tak zaměřením a sídlem a zároveň bere ohled na potřeby a možnosti 

různých organizací.  

Směrnice GRI obsahuje kromě základních návodů, pravidel a požadavků na struk-

turu zprávy také ukazatele výkonnosti pro jednotlivé pilíře CSR. Každý výkonnostní 

ukazatel je blíže specifikovaný v protokolu (Indicator Protocols), který vede ke snadněj-

šímu pochopení podstaty daného ukazatele. Jsou v něm definovány základní pojmy, 

rady a návody k naplnění zadaných ukazatelů. Součástí konceptu GRI jsou také sekto-

rové přílohy (Sector Supplements), které doplňují Směrnici o specifika pro jednotlivé 

obory, jako jsou např. finanční, automobilový, těžební a letecký sektor a dále logistika, 

doprava a potravinářství. Tyto sektorové přílohy obsahují svoje ukazatele výkonnosti, 

které jsou na míru vytvořeny přímo pro daný sektor. Případné problémy během sestave-

ní zprávy o CSR mohou organizace řešit za pomocí tzv. Technických a odborných pro-

tokolů (Technical Protocols). 

Ve Směrnici je uvedena oblast obsahu informací, které by měl podnik ve zprávě 

zveřejnit. GRI navrhuje uvést základní informace o podniku, vložit koncept CSR do 

strategického kontextu, charakterizovat zapojení stakeholderů, uveřejnit firemní výkon 

pomocí indikátorů a na závěr uvést postup tvorby zprávy. Celý GRI koncept je heslovitě 

naplněn a charakterizován následujícími pojmy: transparentnost, odpovědnost, podávání 

zpráv a udržitelný rozvoj. Podstatou a přínosem uvedených směrnic je soupis kvantita-

tivních i kvalitativních indikátorů výkonnosti, pomocí nichž objasní podnik svůj spole-

čensky odpovědný výkon. Každý podnik si může vybrat indikátory, které jsou pro něj 

podstatné a relevantní a které aplikuje při sestavení zprávy. Zvolené indikátory indivi-
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duálním způsobem včlení do obsahu zprávy. Na jedné z posledních stran společnosti 

obyčejně uvádí soupis těchto naplněných indikátorů. 

V tomto odstavci se blíže zaměřím na obsah základního dokumentu celého koncep-

tu, tedy na Směrnici GRI. Směrnice je postavena na třech základních částech, první 

z nich jsou zásady, které by měly být při tvorbě zprávy dodrženy (Reporting Principles), 

druhou částí je návod, který popisuje, jak při psaní zprávy postupovat (Reporting Gui-

dance) a třetí část udává organizacím instrukce o informacích, základních údajích 

a ukazatelích, které by měla zpráva obsahovat (Standard Disclosure). Ve směrnici jsou 

také uvedeny informace o formální podobě zprávy a také o oznamovací povinnosti or-

ganizace vůči GRI, pokud tento koncept při tvorbě zpráv využívají. 

Dle povahy a množství zveřejněných indikátorů si mohou organizace vybrat mezi 

úrovněmi náročnosti a rozsáhlosti své zprávy. Tyto úrovně náročnosti se nazývají apli-

kační úrovně (Application Levels) a jsou označeny jako A, B či C. Nechá-li si podnik 

zprávu externě ověřit, je mu přiděleno hodnocení A+, B+ či C+ (v ČR provádí toto ově-

ření např. organizace KPMG). Je třeba zdůraznit, že aplikační úroveň znázorňuje rozsah 

reportu a ne kvalitu firemního výkonu. (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

 

Obr. 3 Kritéria aplikačních úrovní.  

Zdroj: Sustainability Reporting Initiative, 2006 

Následující Obrázek 4 znázorňuje příklad, kdy autor zprávy vyhlásil aplikační úroveň B 

a třetí strana i iniciativa GRI zkontrolovaly toto prohlášení. 
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Obr. 4 Zařazení CSR zprávy do aplikační úrovně B.  

Zdroj: Sustainability Reporting Initiative, 2006 

Obsahem Směrnice je také návod pro určení kontextu zprávy (doporučení jaké oblasti 

zahrnout) a principy pro určení obsahu zprávy konkrétně: významnosti, zapojení stake-

holderů, orientace na udržitelný rozvoj a komplexnost. Každá organizace má možnost 

ověřit si plnění těchto principů prostřednictvím vlastních odpovědí na připravené otáz-

ky, které jsou součástí Směrnice GRI. Kvalita obsahu zprávy má být zajištěna plněním 

principů, které jsou popsány v další kapitole a jimiž je vyváženost, srovnatelnost, přes-

nost, včasnost, srozumitelnost a spolehlivost. V další části směrnice nalezneme návod 

pro určení rozsahu zprávy. Na základě Standard Disclosure následně organizace zpracu-

jí informace, které se týkají např. strategie a analýzy, prohlášení vedení společnosti, 

profilu organizace, struktury řízení, příležitostí a rizik a nechybí ani oblast vazeb se sta-

keholdery. Poslední částí Směrnice GRI je rozsáhlý oddíl věnovaný skupinám aspektů 

z ekonomické, environmentální a sociální oblasti, který obsahuje přístup managementu 

a ukazatele výkonnosti v každé oblasti samostatně a každá organizace, jež tuto zprávu 

zpracovává, by měla tyto aspekty konkretizovat. 

V této kapitole jsem se zaměřila na podstatu konceptu GRI se zaměřením na Směr-

nici GRI a snažila jsem se stručně přiblížit její obsah. Konkrétní aspekty Směrnice se 

prolínají celou analytickou částí práce. Detailnější informace o náplni Směrnice GRI lze 

vyhledat na webových stránkách GRI
6
.  (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

                                                 
6
 https://www.globalreporting.org/languages/czech/Pages/default.aspx 

https://www.globalreporting.org/languages/czech/Pages/default.aspx
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4 Skupina ČEZ 

4.1 O společnosti 

V roce 1992 založil Fond národního majetku České republiky společnosti ČEZ, a. s. 

V současné době je společnost ČEZ základem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, 

jejíž podnikání zahrnuje různé druhy činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci 

a obchod a zasahuje také do oblasti informatiky, telekomunikací, projektování, jaderné-

ho výzkumu, výstavby a údržby energetických zařízení a také zpracování ostatních 

energetických produktů. Skupina ČEZ vykonává ve svém oboru i různé inovace, kde je 

možno zmínit, že je regionálním lídrem v rozvoji elektromobilů a chytrých sítí, věnuje 

se tedy i dalším činnostem souvisejícím s výrobou elektřiny. Nejvýznamnějším akcioná-

řem Skupiny ČEZ, a. s. je Česká republika, přičemž akciový podíl státu spravuje a do-

hlíží na něj Ministerstvo financí České republiky. 

V roce 2003 byl položen dnešní základ podoby Skupiny ČEZ, kdy došlo ke spojení 

energetické společnosti ČEZ, a. s. s distribučními společnostmi. Dnes můžeme Skupinu 

ČEZ zařadit k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to nejen z hlediska 

instalovaného výkonu, ale taktéž dle počtu zákazníků. Aktuálně se Skupina ČEZ 

v zahraničí zaměřuje především na obnovitelné zdroje a to zejména v oblasti větrných 

a vodních elektráren – v uplynulých dvou letech např. v Bulharsku, Polsku nebo Ru-

munsku. 

V rámci Evropy je Skupina ČEZ nejziskovějším energetickým uskupením a záro-

veň nejméně zadluženým uskupením. Tyto pozitiva se samozřejmě odráží v ceně akcií 

ČEZ, a. s. Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Praze a Varšavě. 

(Skupina ČEZ, 2013) 
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Obr. 5 Teritoriální působnost Skupiny ČEZ 

Zdroj: Skupina ČEZ, 2013 

4.2 Základní údaje o společnosti ČEZ, a. s.  

Založení:   6. května 1992 

Název firmy:    ČEZ, a. s. 

Sídlo:     Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

IČ:     452 74 649 

Právní forma:    Akciová společnost 

Základní kapitál:   53 798 975 900,- Kč 

Předmět činnosti:   Výroba a rozvod elektřiny 

Výroba a rozvod tepla 

Ratingová hodnocení:  A- (Standard & Poor's) 

    A2 (Moody's) 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1581. (Skupina ČEZ, 2013) 
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4.3 Schéma struktury koncernu 

Součástí účetního konsolidačního celku Skupiny ČEZ bylo k 31. 12. 2011 celkem 120 

společností, z toho bylo 99 konsolidováno plnou metodou a 21 přidružených a společ-

ných podniků ekvivalenční metodou. Grafické zobrazení viz. Příloha 1. 

Společnosti účetního konsolidačního celku Skupiny ČEZ jsou zařazeny do sedmi 

provozních segmentů: 

 Výroba a obchod Střední Evropa 

 Distribuce a prodej Střední Evropa 

 Těžba Střední Evropa 

 Ostatní Střední Evropa 

 Výroba a obchod Jihovýchodní Evropa 

 Distribuce a prodej Jihovýchodní Evropa 

 Ostatní Jihovýchodní Evropa 
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Obr. 6 Schéma struktury koncernu  

Zdroj: Zpráva o společenské odpovědnosti 2010/2011 

4.4 Poslání a vize společnosti 

Posláním Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit svým akcionářům dlou-

hodobý přiměřený zisk úspěšným podnikáním, zejména na trhu s elektrickou energií 

v ČR i v zahraničí.  

Vizí společnosti ČEZ, a. s., je stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a ji-

hovýchodní Evropě. (Zpráva o společenské odpovědnosti 2010/2011) 

4.5 Společenská odpovědnost Skupiny ČEZ 

Skupina ČEZ pravidelně vydává Zprávu o společenské odpovědnosti a na základě toho 

se stala členem BLF (Business Leaders Forum). Skupinu ČEZ lze považovat za jeden 

z nejvýznamnějších ekonomických subjektů v České republice a taktéž za jedno z nej-

větších energetických uskupení v Evropě. Na základě toho cítí Skupina ČEZ odpověd-
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nost zejména za spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie a vnímá ji jako 

hnací motor pro podnikatelské prostředí, tvorbu nových pracovních míst a zároveň vý-

znamný zdroj růstu bohatství obyvatel v zemi. Mimořádný důraz je kladen na ochranu 

životního prostředí a jeho zlepšování a to především v závislosti na změně globálních 

klimatických podmínek. Zájem Skupiny ČEZ je směřován na možnost využívání obno-

vitelných zdrojů energie, trvalé snižování intenzity emisí, realizaci úspor energie 

a v zahraničí se snaží realizovat projekty vedoucí ke snižování emisí. 

Daniel Beneš, předseda představenstva a současný generální ředitel ČEZ, a. s. 

v úvodu poslední Zprávy o společenské odpovědnosti uvádí: „V tomto roce, který pro 

Skupinu ČEZ znamenal mnoho změn, přinášíme nové důkazy, že společenská odpověd-

nost je pro nás základní hodnotou, nikoli jen prázdným pojmem. Poskytujeme konkrétní 

pomoc nad rámec legislativních povinností a v našem podnikání vždy usilujeme o dosa-

žení všeobecně prospěšných a dlouhodobě udržitelných cílů.“ 

Velkou důležitost přikládá Skupina ČEZ veřejnosti. Společnosti, jež jsou součástí 

této Skupiny, při komunikaci s veřejností vyznávají pravidla otevřenosti, pravdivosti 

a aktuálnosti. Za příjemce zpráv můžeme označit zejména akcionáře ČEZ, a. s., analyti-

ky, bankovní instituce a hromadné sdělovací prostředky. Neméně významná je také 

komunikace s laickou veřejností, tím jsou myšleni současní i potenciální klienti. Skupi-

na ČEZ se snaží realizovat opatření, která budou nápomocna při udržení co nejmenšího 

negativního vlivu výroby elektrické energie na životní prostředí. 

V současné době Skupina ČEZ citlivě vnímá naléhavost problému, jež se týká kli-

matu a jeho řešení považuje za nedílnou součást svých prováděných aktivit. Nejdůleži-

tější opatření se týkají zejména vyhledávání nástrojů na omezení emisí skleníkových 

plynů, především oxidu uhličitého (CO2) a k jejich uplatnění. Za jeden z moderních 

ekonomických nástrojů, který je možné využít jako formu regulace emisí, lze uvést ob-

chodování s emisními povolenkami. Tato činnost, která působí jako efektivní motivační 

faktor, který vede ke snižování emisí je spojena kromě vlastního omezování emisí také 

s obchodními příležitostmi. Opatření vedoucí k minimalizaci negativního vlivu výroby 

elektrické energie na změny klimatu v sobě zahrnují taktéž energetické úspory. 

Veškeré plně integrované společnosti Skupiny ČEZ uplatňují princip společenské 

odpovědnosti ke svým obchodním partnerům, zákazníkům i dodavatelům. Skupina ČEZ 

se snaží průběžně vytvářet podmínky pro rozvoj a motivaci svých zaměstnanců. Na zá-
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kladě toho klade důraz na sociální politiku, systém školení a dalšího vzdělávání, interní 

komunikaci a dlouhodobě udržovaný sociální smír. Veškeré tyto oblasti směřují k tomu, 

aby ve Skupině ČEZ pracovali lidé, kteří budou mít zájem o svoji práci, budou ochotni 

přinášet jisté hodnoty ve prospěch prosperity společnosti a jejich akcionářů. (Zpráva 

o společenské odpovědnosti 2010/2011) 

4.6 Ocenění CSR 

Skupina ČEZ se již po několikáté zúčastnila soutěže TOP Odpovědná firma a se svou 

strategií odpovědné firmy získala již mnohá ocenění. TOP Odpovědná firma navazuje 

na tradiční, prestižní národní soutěž TOP Filantrop, ceny Byznysu pro společnost, plat-

formy, která sdružuje firmy hlásící se ke společenské odpovědnosti v České republice. 

Soutěž je členěna do několika kategorií, ve kterých se věnuje komplexnímu hodnocení 

velkých, středních i malých firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti 

a udržitelného podnikání. 

Je možno zmínit, že v roce 2011 byla Skupina ČEZ již poosmé v řadě oceněna titu-

lem „Největší firemní dárce“. Takovéto prvenství se v historii trvání soutěže v této ka-

tegorii zatím nikomu získat nepodařilo. Další cenou, kterou Skupina ČEZ získala 

v tomto roce a je na ně náležitě hrdá je 1. místo za projekt „Čas pro dobrou věc – firem-

ní dobrovolnictví Skupiny ČEZ“ v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie, 

kterou získala v rámci 5. ročníku České ceny za Public Relations vyhlašovanou Asocia-

cí Public Relations Agentur (APRA). Neméně významným oceněním je také 1. místo 

v soutěži Národní cena České republiky v kategorii nad 250 zaměstnanců za společen-

skou odpovědnost organizací. 

Taktéž v roce 2012 si odnesla z této soutěže o prestižní cenu za odpovědné podni-

kání několik ohodnocení a to v konkurenci 156 přihlášených firem. Jako příklad je 

možno uvést dvě první místa v kategorii „Největší firemní dárce“ a „Nejangažovanější 

zaměstnanci“ a taktéž dvě druhá místa v kategoriích „Firma vstřícná k seniorům“ 

a „Společensky prospěšný projekt“. (Ocenění, 2013) 
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5 Analýza současné situace 

V České republice je v současné době malé procento organizací, které zprávy o spole-

čenské odpovědnosti tvoří. Jsou jimi některé české organizace, ale především organi-

zační složky mezinárodních organizací působící na území České republiky. Tyto orga-

nizace zveřejňují svoje reporty o společenské odpovědnosti na vlastních webových 

stránkách, kde k nim má přístup široká veřejnost. 

Hlavním cílem této kapitoly je zpracování analýzy a měření úrovně společenské 

odpovědnosti firem u již zmíněné Skupiny ČEZ. Tuto organizaci jsem si vybrala 

k zmiňovanému účelu pro její širokou působnost, známost a velmi obsáhlou oblast spo-

lečenské odpovědnosti, kterou se zabývá.  

V následujících kapitolách budou představena hodnotící kritéria a samotné zpraco-

vání reportingového rámce GRI, který byl pro tuto diplomovou práci zvolen jako nej-

vhodnější metoda. Na základě této metody bude zhodnocena úroveň společenské odpo-

vědnosti, odhaleny případné nedostatky či rezervy a navrhnuta možná zlepšení do bu-

doucna. 

5.1 Hodnotící kritéria 

V souladu se směrnicí GRI (Sustainability Reporting Guidelines, 2006), dle které bude 

hodnocení provedeno, je nutné popsat konkrétní hodnotící oblasti. Směrnice GRI je 

rozdělena na dvě části.  

První část je orientována na stanovení obsahu, kvality a hranic zprávy. Jedná se 

o jakési návody a zásady, které by měla každá organizace dodržovat v průběhu tvorby 

zprávy, zejména při rozhodování o obsahu, rozsahu a celkové kvalitě zprávy. Každá 

zásada je složena z více částí a to z definice, vysvětlení a sady testů, které mohou repor-

tující organizaci pomoci vyhodnotit, jak se zásadami pracuje. Tyto testy by měly fungo-

vat jako vnitřní hodnotící nástroj, avšak nikoliv jako nástroj, který slouží pro tvorbu 

údajů zveřejněných ve zprávě. Umožňují však odvolání se na ně při odůvodnění kon-

krétního rozhodnutí použití zásad. Uvedené zásady mají za úkol napomoci dosažení 

transparentnosti, čímž je myšlena hodnota a cíl, který podtrhuje veškeré aspekty Sustai-

nability reportingu. Lze tedy říci, že se jedná o kvalitativní pravidla pro tvorbu CSR 

zprávy, která jsou stručně popsána v následující podkapitole. Při samotném zpracování 
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hodnocení zprávy se těmito pravidly již zabývat nebudu, jelikož se jedná pouze o rady 

a principy, které by měly být při tvorbě reportingu dodržovány. Podstata celé analýzy 

zpráv je orientována na požadavky, které jsou vymezeny v druhé části Směrnice GRI. 

Druhá část směrnice se podrobně věnuje základním údajům, které by měly být 

součástí každého reportu o udržitelném rozvoji. Těmito údaji jsou informace z oblasti 

strategie, profilu organizace a systémy řízení, dále informuje o přístupu managementu 

organizace k jednotlivým aspektům udržitelného rozvoje a vymezuje jednotlivé ukaza-

tele výkonnosti, které spadají pod tři pilíře trvale udržitelného rozvoje. 

Tato struktura pro tvorbu zpráv je reportujícím organizacím doporučena, nicméně 

pokud jim tento formát nevyhovuje, mohou si zvolit na základě vlastního uvážení jiný. 

5.1.1 Principy přípravy reportingu 

Pro přípravu reportingu využíváme již zmíněnou směrnici G3.1, která uvažuje deset 

základních již zmíněných principů, které napomáhají podniku učinit rozhodnutí ohledně 

definování obsahu a rozsahu zprávy, její struktury a kvality. První čtyři principy jsou 

zaměřeny na stanovení témata zprávy, zbylých šest principů má za úkol zvyšovat její 

kvalitu. Stručný přehled principů dle (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) je 

uveden v následujících odstavcích. 

 

Principy pro určení obsahu zprávy: 

1. Relevantnost a významnost - do zprávy by měly být začleněny pouze důležité in-

formace, které souvisí s tématem CSR a jejich vynechání by mohlo určitým způso-

bem ovlivnit proces rozhodování. Jedná se o zejména o důležité ekonomické, envi-

ronmentální a sociální dopady organizace. K tomuto účelu by měl být uveden také 

způsob, jakým jsou tato relevantní témata vybírána. 

2. Zapojení stakeholderů - zpráva by měla obsahovat všechny spolupracující stake-

holdery a prostředky, jejich opatření a zapojení, kterými podnik reaguje na jejich 

očekávání. Tyto údaje často slouží k dalšímu rozhodování stakeholderů. 

3. Udržitelný rozvoj - podnik informuje o svých činnostech a jejich dopadech 

v environmentální, sociální a ekonomické oblasti. Tyto údaje uvedené ve zprávě by 
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měly prezentovat výkonnost organizace ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji, 

přičemž by tento vztah měl být zřetelný a sladěný. 

4. Úplnost - zpráva by měla obsahovat kompletní informace, které jsou třeba pro 

zhodnocení výkonnosti podniku v daném časovém období. Ve zprávě by měly být 

zohledněny aktivity blízkých stakeholderů (přidružené podniky, dceřiné společnos-

ti, joint ventures, sub-dodavatele, aj.) a subjektů, na které má organizace určitý vliv 

nebo nad kterými drží kontrolu. Pro zajištění srovnatelnosti v jednotlivých letech 

by se měly údaje ve zprávě vztahovat k přesně vymezenému období. 

Principy pro určení kvality zprávy: 

5. Vyváženost - zpráva by měla obsahovat silné a slabé stránky, pozitivní i negativní 

aspekty činnosti organizace, na jejichž zlepšení se snaží pracovat. Představení 

zprávy by mělo poskytnout nezkreslený a nezaujatý obraz o činnostech organizace. 

6. Srovnatelnost - informace jsou sděleny takovou formou, která umožňuje srovnávat 

report s předešlými lety, vyhodnocovat dosažené změny a srovnávat je se zprávami 

ostatních podniků. To vše na základě použití stejných metod a technik zpracování 

údajů. 

7. Přesnost - informace uvedené ve zprávě musí být přesné s nízkou tolerancí chyb, 

tak aby umožnily zhodnotit výkonnost organizace stakeholdery. Ukazatele a odpo-

vědi na ekonomická, environmentální a sociální témata mohou mít formu popisné-

ho a kvalitativního charakteru až po detailní kvantitativní systémy řízení. 

8. Správné načasování - zprávy jsou vydávány pravidelně a tak, aby umožnili stake-

holderům učinit rozhodnutí na základě aktuálních informací. Včasné vydávání 

zprávy se vztahuje k požadavkům pravidelného vydávání zpráv a také k potřebě 

aktuálnosti údajů ve zprávě popisovaným. 

9. Srozumitelnost - informace by měly být zveřejněny vybranou formou, která je sro-

zumitelná a pochopitelná pro všechny zainteresované subjekty. 

10. Spolehlivost – data a informace zachycují pravdivě firemní aktivity a procesy, ne-

obsahují věcné chyby, nejsou jednostranné a lze se na ně spolehnout. Nedoložitel-

né údaje o výkonnosti organizace, které nejsou objektivní evidencí, by se ve zprávě 

neměly v žádném případě objevovat, pokud nejsou považovány za zvláště vý-
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znamné. Zpráva poskytuje jednoznačné vysvětlení možných nejasností spjatých se 

zveřejňovanými informacemi. 

 

Pokyny pro stanovení hranic zprávy: 

Součástí zprávy by měly být všechny spolupracující či s organizací jinak spojené sub-

jekty, jejichž jednání má významné dopady pro trvale udržitelný rozvoj. Dále jsou sou-

částí také všechny organizační jednotky, nad nimiž konkrétní organizace spravuje kont-

rolu, včetně těch, na něž má podstatný vliv s ohledem na finanční a operativní praktiky 

a aktivity. Tyto organizace lze do reportu zahrnout prostřednictvím užití ukazatelů 

o operativní výkonnosti, ukazatelů o výkonnosti managementu nebo popisnou formou. 

(Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

 

Obr. 7 Rozhodovací proces pro určení hranic reportu  

Zdroj: Převzato ze Sustainability Reporting Guidelines, 2006 
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5.1.2 Kritéria pro hodnocení 

Pro samotné hodnocení je stěžejní druhá část již zmiňované směrnice GRI. Provedená 

analýza bude orientovaná na posouzení charakteru a kvalitu údajů obsažených ve zprávě 

o společenské odpovědnosti. Uvedené údaje by měly informovat o strategii organizace, 

jejím profilu, parametrech podávané zprávy, struktuře řízení, závazcích k externím ini-

ciativám a jejich zapojení (ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji).  

Dalším bodem struktury hodnocení ve Směrnici je manažerský přístup a výkon-

nostní ukazatele. V souvislosti s tímto bodem se pokusím vyhodnotit, zda zpráva vy-

světluje způsob, jakým jsou trvale udržitelné aktivity a projekty v rámci organizace ří-

zeny, zda jsou dostatečně vymezeny cíle, politika, odpovědnosti a zda jsou veškeré ak-

tivity monitorovány a vyhodnocovány.  

Jak již bylo zmíněno, poslední oblastí na kterou se zaměřím, budou tzv. ukazatele 

výkonnosti. Součástí každé zprávy by měly být údaje, které poskytují přehled o výkon-

nosti organizace v ekonomické, environmentální a sociální oblasti. Tyto ukazatele by 

měly poskytovat údaje o výsledcích činnosti organizace a to jak kvalitativního, tak 

kvantitativního charakteru. Směrnice GRI rozlišuje ukazatele hlavní a vedlejší. Rozdíl 

mezi těmito ukazateli spočívá v jejich významnosti pro dotčené osoby či zájmové sku-

piny. O informace plynoucí z hlavních ukazatelů se zajímá většina stakeholderů, naopak 

informace plynoucí s vedlejších ukazatelů jsou významné jen pro některé z nich. Ukaza-

tele výkonnosti můžeme rozdělit do 3 kategorií dle základních pilířů: ekonomický, envi-

ronmentální a sociální. Jelikož ukazatele v sociálním pilíři jsou velmi rozsáhlé, jsou 

dále členěny na dílčí kategorie a to: Pracovní postupy a důstojné pracovní podmínky, 

Lidská práva, Společnost a Odpovědnost za produkty.  

V souladu se směrnicí GRI rozdělím strukturu hodnocení do pěti následujících ob-

lastí a při jejich vyhodnocení se budu řídit dílčími požadavky uvedenými ve Směrnici 

GRI: 

 

1.  Strategie a analýza 

2.  Profil organizace 

3.  Parametry zprávy 

4.  Struktura řízení, závazky k externím iniciativám a zapojení 
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5.  Manažerský přístup a výkonnostní ukazatele/indikátory 

5.1  Kategorie ekonomika 

5.2 Kategorie environment 

5.3 Kategorie sociální oblast 

5.2 Vlastní analýza 

Analýza zpracování bude provedena dle jednotlivých kroků uvedených v předešlém 

odstavci a to konkrétně pro Zprávu o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ za období 

2010/2011. Toto období nebylo vybráno účelově, ale z důvodu, že Skupina ČEZ vydává 

zprávy o Společenské odpovědnosti v posledních čtyřech letech v rozmezí dvou období, 

nikoliv každý rok jednotlivě, jak tomu bylo v minulosti. Tudíž analyzovaná zpráva je 

nejaktuálnějšími informacemi poskytnutými o společenské úrovni organizace. 

V další části práce je provedeno shrnutí zprávy o společenské odpovědnosti celko-

vě a následně je vyhodnoceno plnění těchto analyzovaných požadavků a případné nedo-

statky z pohledu Směrnice GRI, které je přehledně uvedeno v tabulkách pod textem. 

V těchto tabulkách je také barevně vyznačeno, které oblasti by musela zpráva obsaho-

vat, aby mohla být zařazena do reportingového rámce v závislosti na zvolené úrovni. 

Jednotlivé body pro analýzu a hodnocení zprávy jsou zpracovány a převzaty přímo 

z Pokynů pro Sustainability Reporting. (Sustainability Reporting Guidelines, 2006) 

 

1.  Strategie a analýza 

1.1 Prohlášení nejvýše postavené osoby odpovědné za rozhodnutí přijatá 

společností (např. generálního ředitele, předsedy představenstva nebo jiného vrcholo-

vého vedoucího pracovníka) k významnosti, kterou má problematika udržitelnosti pro 

organizaci a její strategii. 

Zpráva zahrnuje v úvodu prohlášení předsedy představenstva a generálního ředitele 

ČEZ, a. s., kde informuje o důležitosti společenské odpovědnosti pro celou organizaci 

a zmiňuje se o pomoci, kterou společnost poskytuje nad rámec svých legislativních po-

vinností. V úvodním slově není přímo uvedena konkrétní vize a strategie společnosti, 

lze ji však vyčíst z následujících odstavců a kapitol. Mohla by být v úvodní části tedy 

lépe zpracována včetně uvedení časového horizontu, k němuž se má strategie vztahovat. 
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Zpráva představuje projekty, které se zaměřují na prospěch jednotlivých oblastí ekono-

mického, sociálního a environmentálního pilíře. Organizace prezentuje klíčová témata, 

na něž je zaměřena a zmiňuje význam zainteresovaných osob v jednotlivých oblastech. 

Zdůrazňuje dosažené úspěchy a orientaci na podporu vzdělání. V úvodní části není 

přesně definováno dodržování mezinárodních standardů, avšak informace o členství 

v mezinárodních a domácích organizacích lze najít v samostatné kapitole Společenské 

otázky v závěru zprávy. Hlavní cíle a výzvy nejsou v úvodní části přesně definovány.  

1.2  Popis hlavních dopadů, rizik a příležitostí 

Informace týkající se hlavních dopadů, rizik a příležitostí nejsou shrnuty v jedné kon-

krétní kapitole, ale prolínají se celou zprávou. Ve zprávě nalezneme nejdříve představe-

ní organizace a následně je její obsah rozdělen do tematických oblastí, odpovídajících 

již známým pilířům (ekonomický, environmentální a sociální) rozšířen o oblast Spole-

čenské otázky. Každá z těchto kapitol obsahuje údaje, které hodnotí sledované období 

2010/2011 a nastiňuje výhled a záměry do budoucna. Zpráva neobsahuje přímo infor-

mace o dopadech či rizicích, které by měly vliv na strategii organizace či její konku-

renční postavení. Organizace se ve zprávě zmiňuje zejména o svých silných stránkách 

a příležitostech vztahujících se k trvale udržitelnému rozvoji. Z těchto informací může 

organizace odvodit řadu příležitostí a hrozeb vztahujících se k budoucímu období. Přes-

to však by měla být této problematice ve zprávě věnována větší pozornost. Cíle organi-

zace nejsou jasně definovány a utříděny, prolínají však celou zprávu. Organizace podá-

vá strohé informace o hodnocení výkonnosti oblasti trvale udržitelného rozvoje za mi-

nulé období. Organizace by měla věnovat větší pozornost vymezení rizik a příležitostí 

a ucelenější představení cílů v oblasti trvale udržitelného rozvoje. 

Tab. 9 Strategie a analýza dle Směrnice GRI 

1. Strategie a analýza 

Aspekt Popis Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

1.1 Prohlášení nejvýše postavené osoby odpovědné 

za rozhodnutí přijatá společností 
ano  

  

 

1.2 Popis hlavních dopadů, rizik a příležitostí částečně    

Zdroj: Vlastní práce 
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2.  Profil organizace 

2.1 Jméno organizace. 

Splněno. 

2.2  Hlavní značky, produkty a/nebo služby. 

Této části je věnována ve zprávě samostatná kapitola, kde je představena výroba, tech-

nologie a celková organizace. Nechybí zde ani grafické zobrazení výrobního portfolia 

společnosti na mapě České republiky (tzn. jednotlivé druhy elektráren a doly). Také je 

zde zohledněno vlastnictví jiného člena Skupiny ČEZ. Dále jsou podrobněji popsány 

jednotlivé výrobní oblasti a jejich výkon na území České republiky za uplynulé období. 

V další části popisuje zpráva portfolio své výroby také na zahraničních trzích tj. Albá-

nie, Bulharsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Tu-

recko. Poskytuje také srovnání mezi TOP 10 evropskými ekonomikami v grafickém 

vyjádření. 

2.3  Provozní struktura organizace včetně hlavních divizí, provozních firem, 

dceřiných společností a společných podniků. 

Zpráva informuje o skutečnosti, že k 31. 12. 2011 činilo konsolidační celek Skupiny 

ČEZ celkem 120 společností, z čehož bylo 99 konsolidováno plnou metodou a 21 při-

družených a společných podniků ekvivalenční metodou. Zmiňuje se o tom, že skupiny 

konsolidačního celku dělí Skupina ČEZ do sedmi provozních segmentů a tyto jsou také 

stručně ve zprávě graficky znázorněny. Odkazuje na skutečnost, že podrobný popis 

těchto členů je možno nalézt ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2011. Provozní 

struktura organizace není ve zprávě definována, stejně tak jako představení jednotlivých 

členů vedení. 

2.4 Umístění sídla (ústředí) organizace. 

Na poslední straně zprávy je uvedena korespondenční adresa, pravděpodobně se jedná 

o sídlo společnosti. Můžeme zde také nalézt webovou stránku společnosti spolu se sou-

visejícími stránkami jednotlivých projektů Skupiny ČEZ. 
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2.5  Počet zemí, kde organizace provozuje činnost a jména zemí, ve kterých 

jsou buď umístěny hlavní provozy, nebo které mají specifický význam z hlediska otázek 

udržitelnosti, řešených v této zprávě. 

Země, ve kterých Skupina ČEZ působí v oblasti energetiky i z nadnárodního hlediska 

jsou přestaveny a také popsána její konkrétní činnost v dané lokalitě. 

2.6 Povaha vlastnictví a právní forma. 

Zpráva popisuje jak povahu vlastnictví, tak právní formu společnosti. 

2.7 Trhy, kde organizace působí (včetně geografického členění, relevantních 

tržních sektorů a včetně typu zákazníků/uživatelů). 

Ve zprávě je uvedeno geografické členění trhů, sektorová specifikace není přímo vyme-

zena. Typ zákazníků je dán povahou poskytovaného výrobního portfolia. 

2.8 Velikost vykazující organizace včetně charakteru trhů, na kterých organi-

zace působí. 

Konkrétní počet zaměstnanců ke stanovenému období není znám, uvádí však informaci, 

že svým působením vytváří Skupina ČEZ na 100 tisíc pracovních míst. Zpráva nepo-

skytuje informace o ekonomických údajích vztahujících se k odhalení finanční situace 

podniku. Tento bod tedy není splněn. 

2.9 Významné změny, k nimž došlo v průběhu vykazovaného období 

z hlediska velikosti, struktury a vlastnictví. 

Ve zprávě není uvedena žádná konkrétní změna tohoto charakteru. Samostatná kapitola 

Výkonnost a inovace však popisuje jednotlivé projekty, které pomohly zlepšit chod or-

ganizace za uplynulé období. Jedním z nich je i projekt „Štíhlá firma“, který přinesl 

zejména plošné organizační změny. 

2.10 Ocenění získaná v průběhu vykazovaného období. 

Dosaženým oceněním je věnována samostatná kapitola, která je v tomto ohledu poměr-

ně rozsáhlá. 
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Tab. 10 Profil organizace dle Směrnice GRI 

2. Profil organizace 

Aspekt Popis Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

2.1 Jméno organizace ano    

2.2 Hlavní značky, produkty a/nebo služby ano    

2.3 Provozní struktura organizace včetně hlavních 

divizí, provozních firem, dceřiných společností 

a společných podniků 

ano 

   

2.4 Umístění sídla (ústředí) organizace ano    

2.5 Počet zemí, kde organizace provozuje činnosti 

a jména zemí, ve kterých jsou buď hlavní provo-

zy, nebo které mají specifický výzkum z hlediska 

otázek udržitelnosti, řešených v této zprávě 

ano 

   

2.6 Povaha vlastnictví a právní forma ano    

2.7 Trhy kde organizace působí ano    

2.8 Velikost vykazující organizace včetně charakteru 

trhů, na kterých působí 

 

ne 

   

2.9 Významné změny, k nimž došlo v průběhu vyka-

zovaného období z hlediska velikosti, struktury a 

vlastnictví 

 

ano 

   

2.10 Ocenění získaná v průběhu vykazovaného období 

 

 

ano 

   

Zdroj: Vlastní práce 

 

3.  Parametry zprávy 

3.1 Vykazované období, za něž jsou poskytovány informace (např. fiskál-

ní/kalendářní rok). 

Na titulní straně je uvedeno období 2010/2011. Předpokládá se tedy, že stejně jako pře-

dešlá zpráva je tato vypracována za dvě po sobě následující období.  
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3.2 Datum předcházející zprávy pokud existuje. 

Tato informace není ve zprávě uvedena. Z textu zprávy není zřejmé, zda se jedná o prv-

ní či již několikátou zprávu. Společnost vydala již třetí zprávu společenské odpovědnos-

ti, první z nich byla vypracována samostatně pro rok 2007. Dvě následující vždy pro 

dvouleté období. 

3.3 Cyklus vykazování (roční, dvouletý atd.) 

Tento cyklus není ve zprávě přesně definován, dle uvedeného období v názvu zprávy je 

však zřejmé, že zpráva je vykazována v dvouletém cyklu, tedy za období 2010/2011. 

3.4 Kontaktní bod pro dotazy týkající se zprávy nebo jejího obsahu. 

Ve zprávě chybí kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za trvale udržitelný rozvoj. Na 

konci zprávy jsou uvedeny webové odkazy na jednotlivé projekty a odkaz na sociální 

síť projektu ČEZ lidem. Kapitola „Zásady a typy komunikace“ neposkytuje přesné kon-

takty, pouze informace o možnosti komunikace různých stakeholderů se Skupinou ČEZ. 

V textu „Služby zákazníkům“ je uvedena informace o fungujících call centrech, kde je 

uvedeno telefonní číslo, případně také konkrétní e-mailová adresa a další možnosti spo-

jení se s organizací, včetně zaváděných novinek. 

3.5 Proces definování obsahu zprávy včetně: využití principu významnosti, 

závažnosti obsahu zprávy, výběr nejdůležitějších oblastí, určení stakeholderů, u nichž 

organizace očekává zájem o údaje ve zprávě uvedené. 

Ve zprávě jsou vymezeny nejdůležitější oblasti zájmu Skupiny ČEZ odpovídající pilí-

řům CSR a jejich podrobný popis. Ve zprávě se nevyskytuje popis způsobu výběru 

těchto témat, stejně jako popis přístupu k vytvoření zprávy ani bližší informace o stake-

holderech souvisejících s tvorbou obsahu zprávy. V úvodu je zmínka o těchto stakehol-

derech a okrajově vymezena jejich role, na základě níž společnost plní svoje závazky.   
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3.6 Hranice a limity zprávy (např. země, divize, dceřiné společnosti, zařízení 

v nájmu, společné podniky, dodavatelé).  

Ve zprávě je její rozsah pouze nastíněn. Vyplývá z ní ale, že je zpracována pro celou 

Skupinu ČEZ. Vymezení dodavatelů a význam jejich činností pro společnost je uveden 

v samostatné kapitole.  

3.7 Uveďte konkrétní omezení rozsahu zprávy nebo její konkrétní hranice. 

K této problematice se organizace ve zprávě nevyjadřuje. 

3.8  Podklady pro vykazování údajů o společných podnicích, dceřiných spo-

lečnostech, zařízeních v nájmu, externě zajišťovaných činnostech (outsourcing) a dal-

ších jednotkách, které mohou významně ovlivnit srovnatelnost mezi jednotlivými obdo-

bími a/nebo organizacemi. 

Zpráva tento bod nesplňuje, organizace se k této tématice ve zprávě nevyjadřuje. 

3.9 Metody pro měření dat a základy pro kalkulace včetně předpokladů 

a technik příslušných odhadů uplatněných při sestavování ukazatelů a shromažďování 

jiných informací ve zprávě. 

Tyto metody, zásady ani techniky nejsou ve zprávě blíže definovány. 

3.10 Vysvětlení vlivu jakýchkoliv úprav údajů z minulých zpráv a jejich zdů-

vodnění (např. fúze/akvizice, změna výchozího roku/období, povaha podnikání, metody 

měření). 

Zpráva neobsahuje takovéto vyjádření. 

3.11 Významné změny oproti předchozím vykazovaným obdobím z hlediska 

rozsahu hranic nebo metod měření použitých ve zprávě. 

K této problematice se ve zprávě nevztahují žádné bližší informace. 

3.12 Tabulka s uvedením místa, kde se ve zprávě nacházejí jednotlivé stan-

dardní vykazované údaje. 

Tento bod zpráva nesplňuje. 
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3.13  Metody a stávající praxe použité při zajišťování externího ověření kvali-

ty zveřejněné zprávy. Nejsou-li tyto informace uvedeny ve zprávě o zajištění kvality, 

která by měla být přílohou zprávy o udržitelném rozvoji, popište rozsah a podstatu kro-

ků podniknutých k externímu ověření kvality zveřejňovaných informací. Objasněte také 

vztah mezi reportující organizací a externí organizací (nebo organizacemi) ověřující 

kvalitu vaší zprávy. 

Organizace se nevyjadřuje k možnosti ověření zprávy nezávislým subjektem.  

Tab. 11 Parametry zprávy dle Směrnice GRI 

3. Parametry zprávy 

Aspekt Popis Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

3.1 Vykazované období, za něž jsou poskytovány 

informace 
ano 

   

3.2 Datum předcházející zprávy ne    

3.3 Cyklus vykazování částečně    

3.4 Kontaktní bod pro dotazy týkající se zprávy nebo 

jejího obsahu 
částečně 

   

3.5 Proces definování obsahu zprávy částečně    

3.6 Hranice a limity zprávy ano    

3.7 Konkrétní omezení rozsahu zprávy ne    

3.8 Podklady o vykazování údajů o společných pod-

nicích, dceřiných společnostech, zařízeních 

v nájmu, atd. 

ne 

   

3.9 Metody pro měření dat a základy pro kalkulace ne    

3.10 Vysvětlení vlivu jakýchkoliv úprav údajů 

z minulých zpráv a jejich zdůvodnění 
ne 

   

3.11 Významné změny oproti předchozím vykazova-

ným obdobím 
ne 

   

3.12 Tabulka s uvedením místa, kde se ve zprávě na-

chází jednotlivé standardní vykazované údaje 
ne 

   

3.13 Metody a stávající praxe použité při zjišťování 

externího ověření kvality zveřejněné zprávy 
ne 

   

Zdroj: Vlastní práce 



  

61 

 

4.  Struktura řízení, závazky k externím iniciativám a zapojení 

4.1 Struktura podnikového řízení organizace včetně výborů a komisí, které 

podléhají vrcholovému orgánu vedení organizace a odpovídají za plnění konkrétních 

úkolů, např. za stanovení strategie nebo za organizační dohled. 

Ve zprávě není struktura podnikového řízení organizace podrobně popsána. Nejsou zde 

ani uvedeny jednotlivé osoby odpovědné za plnění konkrétních úkolů. 

4.2 Uveďte, zda se předseda nejvyššího řídícího statutárního orgánu organi-

zace zároveň podílí na výkonném řízení (pokud ano, uveďte jeho funkci v systému řízení 

organizace a důvody tohoto uspořádání). 

Ve zprávě je uvedeno, že generální ředitel je současně předsedou představenstva. Bližší 

specifika jeho funkce však nejsou popsána. 

4.3 U organizací s unitární strukturou řízení, tj. s jedním statutárním orgá-

nem a zároveň výkonným orgánem, uveďte počet členů tohoto orgánu, kteří jsou nezá-

vislými členy nebo kteří se nepodílejí na výkonném řízení. 

Ve zprávě není k tomuto bodu uvedeno žádné vyjádření. 

4.4 Mechanismy, jimiž akcionáři a zaměstnanci předávají doporučení nebo 

pokyny pro nejvyšší řídící orgán. 

Způsob komunikace společnosti s akcionáři je popsán v samostatné kapitole „Zásady 

a typy komunikace“. Je zde uveden i odkaz, kde mohou akcionáři najít zprávy o pod-

statných událostech a kde se dozví výsledek hospodaření. Komunikace se zaměstnanci 

je zde také popsána, avšak není přímo uveden způsob zapojení zaměstnanců do rozho-

dování o problematice trvale udržitelného rozvoje. 

4.5 Vazba mezi odměňováním členů nejvyššího řídícího orgánu, vrcholových 

vedoucích a řídících pracovníků (včetně odchodného atd.) a výkonnostními výsledky 

organizace (včetně výsledků ve společenské/sociální a environmentální/ekologické ob-

lasti). 

Tento bod není ve zprávě zahrnut. 
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4.6 Procesy sloužící nejvyššímu řídícímu orgánu k vyloučení střetu zájmů. 

Tento bod zpráva nesplňuje. 

4.7 Proces, jímž se členům nejvyššího řídícího statutárního orgánu stanovují 

kvalifikační a odborné předpoklady pro metodické vedení strategie organizace v hospo-

dářských, ekologických a sociálních otázkách. 

Tato problematika není ve zprávě zahrnuta. 

4.8 Interní prohlášení o poslání organizace nebo o jejich hodnotách, vnitřní 

etické kodexy a zásady ekonomické, ekologické a sociální výkonnosti a stav jejich uplat-

ňování. 

Zpráva obsahuje prohlášení, ve kterém uvádí mise a vizi organizace, poslání a strategie, 

na kterých je její existence založena. Výkonnost v jednotlivých oblastech působení je 

popsána v samostatné kapitole. Dále zpráva informuje o kodexu chování, který přede-

vším upravuje chování dodavatelů se zákazníky a obchodními partnery. O etickém ko-

dexu se zpráva zmiňuje pouze okrajově a uvádí, že jej lze najít ve vnitřních řídících do-

kumentech společnosti. Informace o účastni v mezinárodních organizacích a iniciati-

vách jako je např. VGB, MAAE, implementační dohoda k OECD-IEA a další uvádí 

v samostatné kapitole. 

4.9 Postupy, jimiž nejvyšší řídící orgán kontroluje, jak organizace zjišťuje 

a řeší problémy výkonnosti v hospodářské, ekologické a sociální oblasti včetně přísluš-

ných rizik a příležitostí i jak plní či dodržuje mezinárodně dohodnuté standardy, kodexy 

jednání a dohodnuté zásady. 

Zpráva obsahuje popis vnitřních kontrolních mechanismů, které obsahují souhrn pravi-

del a postupů, které stanovilo vedení společnosti pro dosahování cílů na základě efek-

tivního řízení společnosti. Zmiňuje se také o existenci firemního Ombudsmana, který je 

nezávislým subjektem a je přímo podřízen generálnímu řediteli společnosti, který jeho 

nezávislost garantuje. Dále zpráva informuje o dodržování legislativních požadavků 

a kodexů chování a kodexu správy a řízení. 
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4.10 Procesy hodnocení vlastní výkonnosti nejvyššího řídícího orgánu, přede-

vším pokud jde o výkonnost v hospodářské, ekologické a sociální oblasti. 

Zpráva obsahuje informaci o podávání čtvrtletních výsledků hospodaření a obchodním 

vývoji svých akcionářů v předem naplánovaných termínech. O dalších podstatných sku-

tečnostech jsou akcionáři informováni na ad hoc bázi, pokud se nejedná o standardní 

situace. Dále jsou pořádány pravidelné tiskové konference a telefonní konferenční ho-

vory u příležitosti oznamování čtvrtletních výsledků. Informuje, že údaje o hospodaření 

jsou zveřejněny také na webových stránkách. Bližší zdůvodnění sociálního a environ-

mentálního zájmu není popsáno. 

Závazky k externím iniciativám 

4.11 Vysvětlete, zda a jak organizace uplatňuje princip obezřetnosti. Jedná se 

např. o přístup organizace k managementu rizika a operativnímu plánování nebo 

k vývoji a zavádění nových produktů. 

Oblast řízení rizik je ve zprávě popsána a informuje, že je neustále rozvíjen systém říze-

ní rizik a systém vnitřních kontrolních mechanismů včetně nezávislé činnosti interního 

auditu, který se zabývá průběžným prověřováním souladu všech procesů s nejlepší praxí 

a také s legislativou a standardy. O operativním plánování se ve zprávě neuvádí bližší 

informace. Vývoji a výzkumu nových možností je věnována ve zprávě pozornost 

v mnoha různých oblastech, ve kterých se snaží prosadit a zdokonalit. Konkrétně však 

o principu obezřetnosti zpráva nepodává bližší specifika. 

4.12  Externě vypracované hospodářské, ekologické a sociální charty, soubory 

zásad a jiné iniciativy, ke kterým se organizace hlásí nebo s nimi souhlasí. 

Společnost ČEZ se stala v roce 2010 signatářem Charty kvality ČR a přihlásila se 

k jejím závazkům. Naplnění těchto závazků bylo podpořeno ze strany společnosti vzni-

kem odborné sekce Rady kvality ČR s názvem Kvalita v energetice, jíž je společnost 

ČEZ gestorem a zakládajícím členem. 
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4.13  Členství ve sdruženích (například odvětvových a oborových) a/nebo 

v národních či mezinárodních organizacích. 

Splněno. Organizace informuje, že je členem několika mezinárodních i domácích orga-

nizací. 

Zapojení zainteresovaných subjektů 

4.14  Seznam zainteresovaných skupin angažovaných ze strany vykazující or-

ganizace. 

Konkrétní seznam stakeholderů, se kterými společnost v rámci oblasti trvale udržitelné-

ho rozvoje spolupracuje, není vymezen. Ve zprávě je však popsán postup jednání s do-

davateli a odběrateli spolupracujícími na různých úrovních společnosti. Dále je velmi 

podrobně vymezena oblast týkající se zaměstnanců a jejich možností vzdělání, ochrany 

a péče o ně. Avšak přímé zdůraznění role a vymezení stakeholderů ve zprávě chybí. 

4.15 Základ pro identifikaci a volbu zainteresovaných skupin pro zapojení. 

Tato oblast je splněna pouze částečně. Zpráva není obecně stakeholderům věnována, 

poskytuje informace pouze pro některé z nich. Konkrétně pro výběr dodavatelů jsou 

stanoveny jisté smluvní zásady jako např. antikorupční ujednání, ochrana informací, 

blíže se věnuje konkurenčnímu jednání apod. 

4.16  Přístupy k zapojení zainteresovaných subjektů – formy zapojení a frek-

vence jejich využití podle jednotlivých skupin. 

Zpráva popisuje zejména informace o akcionářích a jejich informování ohledně hospo-

daření společnosti formami pravidelných tiskových konferencí nebo telefonních konfe-

rencí u příležitosti oznamování čtvrtletních výsledků. Dále obsahuje obecný popis ko-

munikace se zaměstnanci a se zákazníky, kde však zcela nezdůrazňuje problematiku 

CSR. Celkově je komunikace se stakeholdery popsána velmi stroze a neobsazuje popis 

pravidelných frekvencí komunikace. 
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4.17 Hlavní témata a obavy vznesené zainteresovanými subjekty. Odpovědi dané 

organizace na tato hlavní témata a obavy, včetně odpovědí prostřednictvím zpracova-

ných zpráv a výkazů. 

Zpráva podává informace o aktivitách a projektech, které jsou realizovány na poli trvale 

udržitelného rozvoje. Řada z těchto činností je realizována společně se stakeholdery 

(především zaměstnanci a také prostřednictvím nadací různých neziskových organizací, 

sdružení a státu). Konkrétní témata, která jsou realizována ve spolupráci se stakeholdery 

plynou z projektů, které jsou realizovány na poli trvale udržitelného rozvoje, a nalez-

neme je v závěru zprávy. 

Tab. 12 Struktura řízení, závazky k externím iniciativám a zapojení dle Směrnice GRI 

4. Struktura řízení, závazky k externím iniciativám a zapojení 

Aspekt Popis Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

4.1 Struktura podnikového řízení organizace ne    

4.2 Uveďte, zda se předseda nejvyššího řídícího statu-

tárního orgánu organizace zároveň podílí na vý-

konném řízení 

ano 

   

4.3 U organizací s unitární strukturou řízení uveďte 

počet členů tohoto orgánu, kteří jsou nezávislými 

členy nebo kteří se nepodílejí na výkonném řízení 

ne 

   

4.4 Mechanismy, jimiž akcionáři a zaměstnanci pře-

dávají doporučení nebo pokyny pro nejvyšší řídící 

orgán 

ano 

   

4.5 Vazba mezi odměňováním členů nejvyššího řídí-

cího orgánu, vrcholových vedoucích a řídících 

pracovníků a výkonnostními výsledky organizace 

ne 

   

4.6 Procesy sloužící nejvyššímu řídícímu orgánu 

k vyloučení střetu zájmů 
ne 

   

4.7 Proces, jímž se členům nejvyššího řídícího statu-

tárního orgánu stanovují kvalifikační a odborné 

předpoklady pro metodické vedení strategie orga-

nizace v hospodářských, ekologických a sociál-

ních otázkách 

ne 
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4.8 Interní prohlášení o poslání organizace nebo 

o jejich hodnotách, vnitřní etické kodexy a zásady 

ekonomické, ekologické a sociální výkonnosti 

a stav jejich uplatňování 

ano 

   

4.9 Postupy, jimiž nejvyšší orgán kontroluje, jak 

organizace zjišťuje a řeší problémy výkonnosti 

v jednotlivých oblastech včetně příslušných rizik 

a příležitostí i jak plní mezinárodní standardy 

a kodexy jednání a dohodnuté zásady 

ano 

   

4.10 Procesy hodnocení vlastní výkonnosti nejvyššího 

řídícího orgánu, především pokud jde o výkon-

nost v jednotlivých oblastech 

ano 

   

4.11 Vysvětlete, zda organizace uplatňuje princip obe-

zřetnosti 
částečně 

   

4.12 Externě vypracované hospodářské, ekologické a 

sociální charty, soubory zásad a jiné iniciativy, ke 

kterým se organizace hlásí nebo s nimi souhlasí 

ano 

   

4.13 Členství ve sdruženích a v národních či meziná-

rodních organizacích 
ano 

   

4.14 Seznam zainteresovaných skupin angažovaných 

ze strany vykazující organizace 
částečně 

   

4.15 Základ pro identifikaci a volbu zainteresovaných 

skupin pro zapojení 
částečně 

   

4.16 Přístupy k zapojení zainteresovaných subjektů částečně    

4.17 Hlavní témata a obavy vznesené zainteresovaný-

mi subjekty 
ano 

   

Zdroj: Vlastní práce 
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5.  Manažerský přístup a výkonnostní ukazatele/indikátory 

5.1  Kategorie Ekonomika 

Údaje o manažerském přístupu: Zpráva organizace obsahuje samostatnou kapitolu, kte-

rá se věnuje přímo ekonomickému pilíři. Na jeho počátku je představena mise, vize 

a různé strategie společnosti. Konkrétně je popsáno také zvyšování výkonnosti organi-

zace a inovativní procesy, které proběhly ve sledovaných obdobích 2010 – 2011. Dále 

zpráva obsahuje informace o optimalizaci a nákladové efektivitě organizace, která byla 

stabilizována nově založenou iniciativou a zabývá se redukcí investičního programu 

spolu s optimalizací interních procesů a nákladové struktury. Na základě toho jsou sta-

noveny nové ambiciózní cíle, které mají přinést pozitivum ve výsledku udržení ratingu 

světových ratingových agentur. Pozornost je věnována i managementu bezpečnosti 

a kvality, který je postaven na základních pilířích řízení, technologie a lidé, které musí 

splňovat předepsané cíle organizace. Ekonomická oblast se dále věnuje problematice 

řízení rizik, popisu probíhajících auditů a systémů dokumentace či seznamování. Klade 

přímý důraz na respektování legislativy, mezinárodních kontrol, vnitřní kontrolní me-

chanismy a dodržování certifikačních ohodnocení. Organizace dohlíží na výběrové ří-

zení jednotlivých dodavatelů, čímž chce zajistit nejvyšší kvalitu pro svoje zákazníky. 

Tab. 13 Manažerský přístup a výkonnostní ukazatele v kategorii Ekonomika 

Manažerský přístup EC Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

Ekonomické výsledky částečně    

Přítomnost na trhu částečně    

Nepřímé ekonomické dopady a vlivy částečně    

Zdroj: Vlastní práce 

 

Ukazatele výkonnosti: Z ukazatelů skupiny EC1 - EC4 (z hlediska ekonomických vý-

sledků) organizace naplňuje částečně ukazatel ECl, kdy popisuje rozdělení získaných 

finančních prostředků. Informace by však mohly být více rozvinuté. Dále splňuje ukaza-

tel EC3, který popisuje mzdový systém organizace, jež popisuje poměrně detailní in-

formace o podmínkách pro zaměstnance včetně motivačních programů a benefitů. Pod-
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stata ukazatelů EC5 – EC7, které jsou zaměřeny na hodnocení tržních podmínek, není 

ve zprávě naplněna. Ukazatele nepřímých a ekonomických dopadů a vlivů organizace 

splňuje prostřednictvím ukazatele EC8, který je zaměřen na investice a projekty na pod-

poru regionu a jiných aktivit. Ukazatel EC9 můžeme také považovat za naplněný napří-

klad z hlediska odpovědného investování, či podpory vysokoškolských studentů, taktéž 

vysokoškolských absolventů, apod. 

 

5.2 Kategorie Environment 

Údaje o manažerském přístupu: Vzhledem k charakteru organizace a jejího působení na 

trhu je oblast environmentu ve zprávě podrobně definována. Na základě toho uzavřela 

společnost spolu s Ministerstvem životního prostředí 9. 11. 2010 Prohlášení o strategic-

ké součinnosti v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, jež není časově omezeno. Toto pro-

hlášení dojednává snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků 

současné legislativy. Zároveň má přinést významné snížení emisí oxidu uhličitého, kte-

rého bude dosaženo přímo v elektrárnách Skupiny ČEZ. Toto prohlášení zavazuje oba 

subjekty k plnění 21 opatření, která by měla přinést významné snížení zátěže životního 

prostředí a rozvinout udržitelný rozvoj energetiky. Jednotlivá environmentální hlediska, 

která směrnice GRI vyžaduje, jsou ve zprávě velmi dobře popsána. Organizace vykoná-

vá svoji činnost v souladu s mezinárodní normou ISO 14001, její činnosti jsou tedy mo-

nitorovány a jsou aplikována nápravná a preventivní opatření. Cíle týkající se environ-

mentálních hledisek jsou jednoznačně vymezeny. Konkrétní osoba zodpovědná za pro-

vozní odpovědnost aktivit v oblasti životního prostředí nebyla ve zprávě stanovena. 

V úvodu tématu se hovoří o zástupcích společnosti ČEZ, kteří se podíleli na schválení 

a podpisu prohlášení. Tyto je možné považovat za odpovědné osoby pro tuto problema-

tiku. Organizace informuje o jednotlivých druzích školení pro svoje zaměstnance, však 

nezmiňuje se o tom, že by se jednalo o školení týkající se environmentálního charakte-

ru. Konkrétně nejsou definovány ani příležitosti nebo hrozby v oblasti environmentální 

oblasti. 
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Tab. 14 Manažerský přístup a výkonnostní ukazatele v kategorii Environment 

Manažerský přístup EN Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

Materiály ne    

Energie ano    

Voda ano    

Biodiverzita ne    

Emise, odpadní vody a odpady ano    

Produkty a služby ano    

Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí ano    

Doprava ne    

Celkové částečně    

Zdroj: Vlastní práce 

 

Ukazatele výkonnosti: Ze skupiny ukazatelů EN1 – EN2 není zcela naplněn ani jeden. 

Ukazatel EN1 týkající se spotřeby materiálu není ve zprávě blíže definován. Ukazatel 

EN2 je popsán pouze okrajově a to zmínkou o recyklaci odpadů, nikoliv však o kon-

krétních hodnotách podílu, který směrnice vyžaduje. Skupina ukazatelů zaměřující na 

energii EN3 – EN7 se týká oblasti spotřeby energie a její případné úspory. O této téma-

tice nejsou ve zprávě vedeny žádné zmínky. Naopak společnost se zabývá výrobou této 

energie a potřebnou spotřebu neuvádí. Ukazatel EN8 týkající se celkového odběru vody 

je splněn pouze částečně, jelikož uvádí, že odběr vody se řídí podmínkami stanovenými 

v integrovaných povoleních vydaných krajskými úřady, příp. v rozhodnutích vodopráv-

ních orgánů, neuvádí však opět konkrétní hodnoty. Ukazatelům EN9 a EN10 není ve 

zprávě věnována pozornost, tudíž nejsou splněny. Ukazatele skupiny EN11 – EN15 

nejsou ve zprávě naplněny s výjimkou zmínky ukazatele EN15 o ochraně ptactva z dů-

vodu možnosti úrazu elektrickým proudem a dalších ohrožených zvířat, které se pohy-

bují v bezprostřední blízkosti elektrického vedení, včetně těch chráněných, jejichž druh 

by mohl být omezen nebo vyhuben. Konkrétní pořadí dle rizika vyhynutí není uvedeno. 

Z oblasti ukazatelů EN16 – EN25 je naplněn ukazatel EN16, kde je k dispozici také 

plán ke snižování intenzity emisí, který plní požadavky ukazatele EN18. Taktéž ukaza-
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tel EN19 dostačuje ve zprávě potřebným požadavkům, stejně tak, jako ukazatel EN20. 

Ukazatel EN21 týkající se vypouštění odpadních vod se řídí, jak již bylo zmíněno výše, 

podmínkami stanovenými v integrovaných povoleních vydaných krajským úřadem, 

popř. v rozhodnutí vodoprávních orgánů. Konkrétní hodnoty však nejsou uvedeny. 

Hmotnost odpadů, kterou vyžaduje ukazatel EN22 není taktéž přesně definována, ale 

o odpadech zpráva pojednává spíše ve smyslu jejich likvidace a možnosti spalování 

v rámci výroby tepla. O ukazateli EN23 – EN25 nejsou ve zprávě blíže identifikovány. 

Z ukazatelů EN26 – EN27 je poměrně dobře mapován ukazatel EN26 zabývající se 

zmírněním ekologických vlivů na dopad životního prostředí. Ohledně dodržování před-

pisů, respektive pokut za neplnění ekologické legislativy ukazatele EN28 není vyjádřen 

žádný bližší popis. Ukazatel EN29 a EN30 není splněn. Organizace neuvádí bližší in-

formace týkající se logistiky ani sumarizaci nákladů a investic v oblasti životního pro-

středí. 

5.3 Kategorie Sociální oblast 

1. Pracovní postupy a důstojné pracovní podmínky 

Údaje o manažerském přístupu: Zpráva pojednává o postoji organizace ke svým za-

městnancům. Je konkretizován bod týkající se zaměstnanosti, vztahy mezi zaměstnanci 

a managementem, rovné příležitosti a taktéž bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která 

je jednou z priorit společnosti ČEZ. Dále zpráva popisuje možnosti sebevzdělávání 

a rozvoje svých zaměstnanců, různých školicích kurzů a platformu e-learningových 

programů, které mohou zaměstnanci za tímto účelem využívat. Jedním z dlouhodobých 

cílů společnosti v této oblasti je postupná implementace řízení znalostí do každodenní 

praxe všech zaměstnanců s heslem „Vážíme si znalostí zaměstnanců a umíme s nimi 

pracovat“. Zpráva obsahuje i další dílčí cíle např. z oblasti motivace zaměstnanců, ko-

munikace se zaměstnanci, apod. Konkrétní odpovědná osoba za oblast sociální oblasti 

není blíže definována. Zpráva se lehce dotýká problematiky snižování rizik a možných 

příležitostí. Největší pozornost v tomto oddílu je věnována dárcovským a partnerským 

programům. 
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Tab. 15 Manažerský přístup a výkonností ukazatele v kategorii Sociální oblast 

Manažerský přístup LA Reportování Aplikační úroveň 

C B A 

Zaměstnávání ano    

Vztahy mezi zaměstnanci a managementem ano    

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ano    

Školení a vzdělávání ano    

Diverzita a rovné příležitosti ne    

Zdroj: Vlastní práce 

 

Ukazatele výkonnosti: Ukazatele LA1 – LA3 se týkají aspektu zaměstnání. Lehce nastí-

něn je zde ukazatel LA2, který se zabývá fluktuací zaměstnanců, ale popisuje spíše péči 

o odcházející zaměstnance z důvodu organizačních změn a bývalé zaměstnance - dů-

chodce. Za splněný však můžeme již považovat ukazatel LA3, který se orientuje na vý-

hody poskytované pro stálé zaměstnance. Kolektivní smlouvy jsou ve zprávě nastíněny, 

není však uvedena žádná konkrétní hodnota procentuálního podílu zaměstnanců, kteří ji 

tvoří. Ukazatel týkající se výpovědních lhůt není ve zprávě definován. Tématika bez-

pečnosti a zdraví při práci je ve zprávě blíže rozvedena, konkrétní hodnoty týkající se 

percentuálních podílů však nejsou uvedeny. Za téměř splněný lze považovat ukazatel 

LA7, který popisuje hodnoty úrazovosti, ve zprávě konkrétně porovnává obě popisova-

ná období a zobrazuje grafické vyjádření těchto hodnot. Neuvádí však další informace 

týkající se nemocí, absencí, počtu smrtelných úrazů, atd. Další ukazatele tohoto aspektu 

nejsou popisovány. Z ukazatelů zaměřených na školení a vzdělávání lze za splněný po-

važovat ukazatel LA11, zpráva by však mohla nabízet přehled konkrétních pořádaných 

programů znalostního managementu. Jelikož směrnice GRI považuje širší úhel pohledu, 

je nutno ukazatele LA10 a LA12 považovat za nesplněné. 

2. Lidská práva 

Údaje o manažerském přístupu: Ve zprávě se organizace přímo neodvolává na dodržo-

vání lidských práv, nepoukazuje ani na principy Tripartitní deklarace o mezinárodních 

podnicích a sociální politice stejně tak jako na Směrnici pro nadnárodní podniky OECD. 
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Organizace nevymezuje ani konkrétní pojmy týkající se investičních a nákupních prak-

tik, dětské práce, nucené či povinné práce a svobody shromažďování. Ve zprávě jsou 

okrajově uvedena antidiskriminační opatření, která však nejsou konkrétněji popsána. 

Cíle, rizika, odpovědnost či školení na toto téma není ve zprávě obsaženo.  

Tab. 16 Manažerský přístup a výkonností ukazatele v kategorii Lidská práva 

Hlediska Manažerský přístup HR Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

 Investiční a nákupní praktiky ne    

 Nediskriminace částečně    

 Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání částečně    

 Dětská práce ne    

 Nucená a povinná práce ne    

 Bezpečnostní postupy částečně    

 Práva původních etnik ne    

Zdroj: Vlastní práce 

 

Ukazatele výkonnosti: Ukazatele HR1 – HR3 týkající se aspektu investičních a nákup-

ních postupů nejsou ve zprávě definovány. Ukazatel HR4 popisuje zavedení antidiskri-

minačních opatření. Tyto postupy a instrukce jsou přímo zakotveny v pracovních řádech 

a kolektivních smlouvách společnosti a také v dokumentech upravujících nábor a výběr 

zaměstnanců. Společnost nezveřejňuje ve zprávě žádné vyvstalé případy diskriminace. 

Tyto opatření však nejsou přesně definována, tudíž nelze bod považovat za splněný. 

Aspekt týkající se svobody sdružování a kolektivního vyjednávání HR5 a aspekt týkají-

cí se dětské práce HR6 není ve zprávě definován. Stejně tak chybí specifikace aspektu 

nucená a povinná práce HR7. Taktéž nejsou zaznamenány žádné případy porušení práv 

původních obyvatel uváděných v ukazateli HR9. Lze tedy říci, že z ukazatelů HR1 – 

HR9 není zcela naplněn ani jediný z nich. Z tohoto výsledků vyplývá, že by se společ-

nost měla na tuto problematiku více zaměřit a do budoucna ji blíže rozvést. 

3. Společnost 

Údaje o manažerském přístupu: V rámci tohoto bodu se organizace zmiňuje téměř 

o všech uvedených aspektech s výjimkou korupce a veřejné politiky. O tomto tématu 
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nejsou uvedeny bližší informace. Zmiňuje se o komunikaci s veřejností, dodavateli 

i odběrateli. Antikorupční chování je upraveno Kodexem chování, kterým společnost 

disponuje a právní předpisy dodržuje společnost striktně dle legislativních opatření. 

O stanovení odpovědnosti za společenská hlediska, identifikovaných rizicích a taktéž 

ani o budování povědomí s touto tématikou mezi zaměstnanci nejsou uvedeny konkrétní 

informace. 

Tab. 17 Manažerský přístup a výkonností ukazatele v kategorii Společnost 

Hlediska Manažerský přístup SO Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

 Komunita ano    

 Korupce ne    

 Veřejná politika ne    

 Protikonkurenční chování ano    

 Dodržování zákonných norem ano    

Zdroj: Vlastní práce 

 

Ukazatele výkonnosti: Ukazatel SO1 naplňuje aspekty hlediska komunity a prvního 

ukazatele, jímž jsou monitorovány dopady činností organizace na společnost. Pro lepší 

plnění ukazatele by bylo příhodné dbát většího důrazu na vyhodnocení pozitivních 

a negativních efektů jednotlivých aktivit a projektů. Organizace by se ve své zprávě 

měla zaměřit především na hledisko korupčních praktik, jehož představení ve zprávě 

o CSR chybí. Taktéž by se měla více zaměřit na hledisko veřejné politiky, jež není ve 

zprávě popsáno. Hledisko protikonkurenčního chování aspektu SO7 je ve zprávě popsá-

no na základě implementace kodexu, který vychází z evropských směrnic. Konkrétní 

počet právních zákroků v případě tohoto nekalého chování však není ve zprávě uveden, 

stejně tak, jako jeho témata. Hledisko týkající se dodržování zákonných norem není 

taktéž splněno, jelikož zpráva neuvádí žádné přijaté pokuty a nepeněžní sankce za ne-

dodržení legislativních zákonů či předpisů. 

4. Odpovědnost za produkty 

Údaje o manažerském přístupu: Hledisko odpovědnosti za produkty a jeho přístupy není 

ve zprávě uvedeno. Chybí zde informace o postavení organizace z hlediska Zdraví 
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a bezpečnosti zákazníků, Označení produktů a služeb, Marketingové komunikace, Sou-

kromí zákazníků a Dodržování právních předpisů. Za jediný aspekt, kterého se zpráva 

okrajově dotýká lze považovat Marketingovou komunikaci. Není zde uvedena žádná 

zodpovědná osoba věnující se této problematice. Zpráva se nevěnuje ani případným 

hrozbám či příležitostem, které by v této oblasti mohli nastat. 

Tab. 18 Manažerský přístup a výkonností ukazatele v kategorii Odpovědnost za produkty 

Hlediska Manažerský přístup PR Reportováno Aplikační úroveň 

C B A 

 Zdraví a bezpečnost zákazníků ne    

 Označení výrobků a služeb ne    

 Marketingová komunikace částečně    

 Soukromí zákazníků ne    

 Dodržování právních předpisů ne    

Zdroj: Vlastní práce 

 
 

Ukazatele výkonnosti: Ve zprávě není naplněn žádný z aspektů PR1 – PR9. Aspekt PR6 

by bylo možné považovat za téměř splněný, pokud by obsahoval bližší informace 

o uvedeném sponzoringu a jeho možnostech. Zpráva informuje, že tuto možnost nabízí, 

konkretizuje i místo, kde je možné se o tuto formu spolupráce přihlásit, ale nepopisuje 

žádné konkrétní programy či podmínky spojené s tímto aspektem. 

 

Veškeré ukazatele výkonnosti vztahující se k výše uvedeným oblastem jsou taktéž pře-

hledně zpracovány v tabulkách, avšak pro velkou obsáhlost těchto tabulek jsem je neza-

hrnovala do textu práce. Toto vyhodnocení je uvedeno v Příloze č. 3 této diplomové 

práce. 
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6 Vlastní návrhy řešení 

V kapitole týkající se vlastních návrhů řešení nejprve celkově zhodnotím úroveň plnění 

požadavků Směrnice GRI u CSR zprávy Skupiny ČEZ. V další části se budu zabývat 

vyhodnocením jednotlivých požadavků 1. – 5. bodu Směrnice GRI. Zaměřím se přede-

vším na rozsah plnění požadavků Směrnice GRI vyjádřený pomocí tzv. Kritérií aplikač-

ní úrovně, viz Obr. č. 3. Každá organizace, která se rozhodne zpracovat svoji zprávu 

o CSR dle Směrnice GRI nemusí stoprocentně plnit všechny stanovené požadavky, má 

možnost vybrat si ze tří možných úrovní rozsahu plnění, které jsou od sebe odlišné svojí 

náročností. V závěru této kapitoly se pokusím navrhnout konkrétní doporučení, která by 

měla být nápomocna Skupině ČEZ při tvorbě zprávy o trvale udržitelném rozvoji přiblí-

žit se lépe požadavkům Směrnice GRI. 

6.1 Vyhodnocení zprávy Skupiny ČEZ 

Zpráva o společenské odpovědnosti, jež byla vybrána pro měření její úrovně dle Směr-

nice GRI je v pořadí třetí zprávou, kterou Skupina ČEZ doposud již vydala. Jedná se 

o poslední a tudíž nejaktuálnější zprávu za období roku 2010/2011. Úvod zprávy je za-

měřen především na představení společnosti a seznámení se, se strategiemi organizace 

v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Úvodní slovo věnuje generální ředitel společnosti 

zejména představení uskutečněným a probíhajícím projektům věnovaným oblasti CSR 

a popisu stakeholderů, kteří mají s těmito projekty co dočinění. Mise, vize a strategie 

společnosti jsou ve zprávě definovány, chybí však uvedení časového horizontu, ke kte-

rému se mají vztahovat. Tato část by měla být v úvodu lépe zpracována. Ve zprávě by 

měla být věnována větší pozornost také analýze rizik a příležitostí v oblasti trvale udrži-

telného rozvoje. Tyto hlavní dopady jsou Směrnicí GRI doporučeny uvádět a stručně 

shrnout v úvodu zprávy, tento bod však není v úvodu zprávy téměř zahrnut. 

V souvislosti se strategií a analýzou by měla zpráva obsahovat i jasně definované 

a uspořádané minulé a budoucí cíle s vyhodnocením jejich výsledků. V úvodu zprávy 

nejsou tyto cíle jasně definovány, ale prolínají se postupně celou zprávou. Také infor-

mace o hodnocení výkonnosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje za minulé období 

jsou podány ve velmi strohé podobě a měly by být lépe vyjádřeny. Celkově by se tedy 
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oblast strategie a analýzy měla více věnovat vymezení možných rizik a příležitostí 

a ucelenějšímu představení cílů v oblasti trvale udržitelného rozvoje. 

Oblast zprávy týkající se Profilu organizace je poměrně dostatečně splněna. Nedo-

statky lze najít u bodu týkajícího se provozní struktury a představení jednotlivých členů 

vedení. Organizace uvádí ve Zprávě o společenské odpovědnosti stručné schéma kon-

cernu, avšak informace o provozní struktuře nebo o představení jednotlivých členů spo-

lečnosti neuvádí. Tyto informace by mohli být splněny za předpokladu, že by byl ve 

zprávě odkaz na Výroční zprávu, jež tyto informace zahrnuje. Z hlediska požadavků 

Směrnice GRI je toto uvedení nedostačující, jelikož je tento bod zpracován velmi okra-

jově. Popis velikosti organizace současně s přehledem finančních výsledků společnosti 

není úplný a téměř se zpráva této oblasti ani nedotýká. Zpráva nesplňuje tento bod 

z více hledisek. Neuvádí celkový počet zaměstnanců ke vztahovanému období ani veli-

kost organizace. Taktéž neposkytuje informace o ekonomických údajích společnosti, 

které by tento bod mohly naplnit. V této oblasti by se organizace měla na uvádění in-

formací více zaměřit, z pohledu Směrnice GRI tento bod splněn není. Opět by postačil 

odkaz na zdroj, ve kterém jsou tyto informace uvedeny, tzn. Výroční zpráva. Významné 

změny v organizaci je další bod, kterého se zpráva dotýká pouze okrajově. Žádné in-

formace tohoto charakteru nejsou ve zprávě konkrétně definovány, dala by se však zmí-

nit kapitola týkající se Výkonnosti a organizace, která popisuje nově založený projekt 

s názvem Štíhlá firma, jehož zavedení pomohlo společnosti s plošnými organizačními 

změnami. 

Údaje obsahující Prameny zprávy by měly být více konkretizovány. Aby organiza-

ce plnila požadavky Směrnice GRI je nutné uvést datum předešlé zpracované zprávy 

o Společenské odpovědnosti podniku, určit osobu odpovědnou za zpracování zprávy 

a kontakt na ni. Zpráva v úvodu popisuje role stakeholderů, na základě níž společnost 

plní svoje závazky a další informace o jejich činnosti a spolupráci se prolínají celým 

textem této zprávy. Rozsah zprávy a její hranice by měly být vymezeny komplexně 

a jasně, tyto údaje však nejsou z jejího obsahu zřetelné, není uvedeno žádné konkrétní 

omezení týkající se tohoto bodu. Dokumenty, sloužící k vykazování dat o společných 

podnicích, dceřiných společnostech, externě zajišťovaných aktivitách aj., jež mohou mít 

vliv na porovnatelnost mezi dílčími obdobími či organizacemi nejsou taktéž ve zprávě 

uvedeny. Ve zprávě nejsou taktéž zdůrazněny postupy, které by mohly odhalit podstatné 
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změny a okolnosti s potenciálem ovlivnit obsah zprávy. Chybí taktéž metody pro měře-

ní dat, techniky a nástroje použité pro sestavení zprávy. Zpráva se nezaměřuje ani na 

identifikaci jakýchkoliv úprav údajů z předešlých zpráv, vysvětlení jejich vlivu ani na 

vyvstalé významné změny oproti vykazovaným zprávám z minulého období. Neobsahu-

je ani ucelený přehled o standardních vykazovaných údajích. Organizace se ve své 

zprávě nevyjadřuje ani o možnosti ověření své zprávy nezávislým subjektem. 

Z pohledu oblasti struktury řízení a závazků k externím iniciativám nejsou taktéž 

uvedeny kompletní údaje, které by splňovaly požadavky Směrnice GRI. Jak již bylo 

uvedeno výše, měla by se organizace zaměřit na bližší identifikaci struktury podnikové-

ho řízení a taktéž představení osob zodpovědných za plnění konkrétních úkolů, včetně 

bližších údajů o statutárních orgánech společnosti. Zpráva uvádí způsoby možnosti ko-

munikace s akcionáři společnosti a taktéž jejími zaměstnanci, chybí zde však údaje 

o zapojování zaměstnanců do rozhodování o problematice trvale udržitelného rozvoje. 

Ve zprávě by mohly být lépe zpracovány informace týkající se odměňování členů orga-

nizace, problematiky střetu zájmů a kvalifikačním a odborným předpokladům vedení 

společnosti. Údaje o poslání organizace a etických kodexech jsou ve zprávě dostatečně 

prezentovány. Taktéž jsou zmiňovány údaje o různých zásadách, iniciativách a char-

tách, ke kterým se společnost hlásí včetně členství v národních a mezinárodních organi-

zacích. Oblasti, jejíž část je věnována stakeholderům věnuje zpráva poměrně velkou 

pozornost. Lépe by však mohly být zdůrazněny obecné principy, na základě nichž se 

spolupráce organizace a stakeholderů zakládá. 

Oblast manažerského přístupu a výkonnosti ukazatelů je rozdělena do tří částí tý-

kajících se ekonomického, environmentálního a sociálního pohledu, jež každá z nich 

hodnotí manažerský přístup organizace a ukazatele výkonnosti, jež jsou rozděleny vždy 

do několika aspektů požadujících splnění konkrétních požadavků. 

Oblast ekonomická je ve zprávě poměrně obsáhle zahrnuta, z manažerského hle-

diska splňuje téměř veškeré požadavky, které jsou v této oblasti kladeny. Pokud se za-

měříme na hodnocení ukazatelů výkonnosti, zde narazíme na nedostatky, které se ve 

zprávě nevyskytují a jež nejsou ze strany společnosti nijak plněny. Jedná se například 

o některé aspekty týkající se ekonomických výsledků a z hlediska hodnocení tržních 

podmínek nesplňuje společnost žádný z uvedených ukazatelů. Podstatu ukazatelů zamě-



  

78 

 

řených na nepřímé ekonomické dopady a vlivy lze z hlediska společnosti považovat za 

naplněnou. 

Environmentální oblast společnosti je ve zprávě poměrně dobře zpracována, rozsah 

poskytnutých informací je tedy obsáhlý. I přesto však lze nalézt nedostatky, které 

nejsou zcela jasně definovány. Z manažerského hlediska by bylo vhodné uvést osobu 

odpovědnou za provozní aktivity v oblasti životního prostředí, která není ve zprávě jed-

noznačně určena. Dále blíže specifikovat školení, které společnost organizuje pro svoje 

zaměstnance a uvést, zda se některé z nich týkají i environmentální oblasti. Bylo by 

vhodné taktéž definovat konkrétní příležitosti či hrozby týkající se environmentální ob-

lasti, které mohou pro společnost nastat. Ukazatele výkonnosti v této oblasti nejsou ze 

strany společnosti příliš dobře plněny. Společnost by se měla více zaměřit na jejich 

kvantitativní vyhodnocení a uvedení výsledků v samostatné zprávě. Směrnice GRI po-

žaduje v této oblasti přesné hodnoty a ty zde Skupina ČEZ neuvádí. Nejsou uvedeny ani 

zdroje, ve kterých by bylo možné tyto konkrétní hodnoty dohledat. V oblasti výkon-

nostních ukazatelů by bylo vhodné, aby společnost uváděla přesnější informace týkající 

environmentální oblasti. 

Sociální oblast je dle Směrnice rozložena dále do čtyř kategorií týkajících se Pra-

covních podmínek, Lidských práv, Společnosti a Odpovědnosti za výrobky, kde se 

v každé z nich popisuje taktéž manažerský přístup a ukazatele výkonnosti. V oblasti 

pracovních podmínek by se měla společnost opět zaměřit na stanovení odpovědné oso-

by dohlížející na tuto oblast a více přihlédnout k problematice snižování rizik a mož-

ných příležitostí, jež nejsou ve zprávě dostatečně popsány. Naopak je věnována velká 

pozornost dárcovským a partnerským programům, na které se Skupina ČEZ velmi ori-

entuje. Manažerský přístup je z tohoto hlediska tedy téměř splněn. Co se týče ukazatelů 

výkonnosti, nejsou opět všechny dostatečně naplněny. Opět chybí konkrétní hodnoty, 

které poměřují jednotlivá hlediska. Jedná se např. o hodnoty týkající se počtu zaměst-

nanců, úrazovosti na pracovišti, nemoci, zameškaných dnů a absencí rozdělených dle 

regionů, ale i celkově a další. Taktéž se zpráva nezaměřuje na informace týkající se úda-

jů o rozdělení zaměstnanců dle věkových skupin, pohlaví, příslušnosti k menšinám 

a dalších ukazatelů diverzity. Neporovnává ani poměr platů mužů a žen dle jednotlivých 

kategorií zaměstnanců. Na tyto ukazatele výkonnosti by bylo třeba se ze strany společ-

nosti více zaměřit, jelikož Směrnice GRI požaduje pro jejich splnění širší úhel pohledu. 
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Oblast lidských práv není ve zprávě Skupiny ČEZ nijak blíže rozvedena. Uvedené in-

formace neodpovídají jak manažerskému přístupu, tak ukazatelům výkonnosti, které 

Směrnice GRI vyžaduje. Okrajově se zpráva dotýká oblasti antidiskriminačních opatře-

ní, která jsou dle uvedených informací uvedena a zakotvena v pracovních řádech, kolek-

tivních smlouvách společnosti a také v dokumentech upravujících nábor a výběr za-

městnanců, blíže o nich však zpráva nepojednává. Dle stanovených požadavků však ani 

tuto oblast není možné považovat za splněnou. Oblast zprávy týkající se společnosti 

z pohledu manažerského přístupu je poměrně dobře zpracovaná, zde se nachází pouze 

nedostatek, týkající se neuvedených informací o korupci a veřejné politice. Taktéž chybí 

opět stanovení odpovědnosti za společenská hlediska a identifikace rizik. Z pohledu 

ukazatelů výkonnosti by měla společnost dbát větší pozornosti při zpracování pozitiv-

ních a negativních efektů jednotlivých aktivit a projektů. Společnost by se měla ve 

zprávě věnovat zejména hledisku korupčních praktik, veřejné politiky a informacím 

o dodržování zákonných norem. Oblast odpovědnosti za produkty není ve zprávě blíže 

popsána. Z manažerského hlediska je věnována pozornost marketingové komunikaci 

a to pouze okrajově. Na ostatní oblasti by se měla společnost lépe zaměřit, jelikož 

z pohledu ukazatelů výkonnosti neplní žádný z požadovaných aspektů Směrnice GRI. 

Z celkového pohledu Směrnice GRI by se dalo říci, že se zpráva orientuje zejména na 

konkrétní popis jednotlivých projektů, ke kterým však chybí konkrétnější manažerský 

přístup a vyhodnocení dosažené výkonnosti při plnění cílů.  

6.2 Celkový pohled na analyzovanou zprávu 

V této kapitole se pokusím shrnout úroveň analyzované zprávy a navrhnout zařazení 

Zprávy o společenské odpovědnosti firem Skupiny ČEZ do aplikační úrovně dle splně-

ných požadavků Směrnice GRI. 

Skupina ČEZ ve své zprávě nevěnovala všem požadavkům vymezeným Směrnicí 

GRI důkladnou pozornost, což mělo zásadní dopad na výsledek celého měření úrovně 

společenské odpovědnosti firem. V analyzované zprávě je možné narazit na nedostatky, 

které obsahuje jak popisná část se základními údaji, tak část zaměřená na tři pilíře trvale 

udržitelného rozvoje a rovněž ukazatele výkonnosti. 

V následující tabulce je uvedeno shrnutí úspěšnosti plnění jednotlivých požadavků 

daných Směrnicí GRI pro aplikační úroveň C. Podrobný přehled plnění požadavků celé 
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zprávy o Společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ je uveden v tabulkách vztahujících se 

ke konkrétní oblasti vyhodnocení. 

Tab. 19 Hodnocení úspěšnosti při plnění požadavků Směrnice GRI  pro aplikační úroveň C   

Počet naplněných poža-

davků z 28 vyžadova-

ných pro aplikační  

úroveň C (1 – 4) 

% podíl 

Počet naplněných po-

žadavků z 10 vyžado-

vaných pro aplikační 

úroveň C (5) 

% podíl 

19 67,86 23 100 

Zdroj: Vlastní práce 

Z výše dosažených výsledků stanovených pro aplikační úroveň C lze konstatovat, že 

Skupina ČEZ plní některé požadavky Směrnice GRI, ale většinou pouze částečně nebo 

vůbec. Postup hodnocení byl následující. Do hodnoty splněných požadavků jsem zahr-

nula dle hodnoticích tabulek v textu diplomové práce nejen ty, které byly označeny 

„ano“ tudíž splněny, ale i ty, které byly splněny pouze „částečně“, jelikož jim 

k úplnému naplnění schází pouze drobné nedostatky.  

Výsledky jsou takové, že procentní podíl požadovaných aspektů se pro nejnižší 

aplikační úroveň C nevyrovná požadované hodnotě 100 %, tzn. 28 vyžadovaným aspek-

tům. Hodnota plnění této úrovně se tedy pohybuje blízko okolo 70 %. Z hlediska poža-

dovaných 10 ukazatelů výkonnosti dokázala zpráva Skupiny ČEZ v tomto ohledu vyho-

vět. Opět jsou do tohoto hodnocení zahrnuty i aspekty, které byly splněny jak částečně, 

tak zcela a to z důvodu nepatrných nedostatků, které zpráva jasně neidentifikuje. Těchto 

nedostatečně naplněných indikátorů se v celé oblasti nachází celkem 12. Počet je tedy 

téměř srovnatelný s počtem naplněných indikátorů, kterých je celkem 11. Dle komplex-

ního zhodnocení zprávy o Společenské odpovědnosti firem za období 2010/2011 tato 

zpráva plně nevyhovuje požadavkům Směrnice GRI ani pro vyhlášení třetí aplikační 

úrovně.  

Celkový výsledek analýzy, který nepotvrdil zařazení zprávy Skupiny ČEZ do žád-

né z aplikačních úrovní, neznamená, že úroveň Zprávy o společenské odpovědnosti 

Skupiny ČEZ je na nízké úrovni, může tomu být i naopak. Skupina ČEZ je jednou 

z nejzkušenějších organizací v ČR ve zpracování těchto reportů, které byly díky svým 

výsledkům již několikrát také oceněny. Zpráva Skupiny ČEZ pojednává v mnohých 
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oblastech o projektech nebo o působení, které právě samotná směrnice GRI nevyžaduje 

a nehodnotí. Jedná se o informace, které jsou velmi obsáhlé a pro tento účel nepodstat-

né. Sestavení této zprávy není tedy jednoznačně v souladu se Směrnicí GRI. 

V tabulkách, které vyhodnocují výsledky zpracované Zprávy o společenské odpo-

vědnosti firem v oblastech I. – IV. včetně manažerského přístupu oblasti V., jsou pro 

srovnání a zajímavost v posledním sloupci naznačeny barevně různé aplikační úrovně 

(úroveň A modrou barvou, B fialovou barvou a C žlutou barvou), na základě kterých je 

možné porovnat, které požadavky Směrnice GRI by bylo nutné pro splnění dané úrovně 

vylepšit či ve zprávě zahrnout. Tyto požadavky jsou vymezeny na základě kritérií apli-

kačních úrovní. 

Po rozhovoru s osobou odpovědnou za společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ 

a seznámení ji s tímto výsledkem bylo potvrzeno, že Skupina ČEZ, se s možností vy-

hodnocení zprávy dle Směrnice GRI seznámila, avšak pro její zpracování si stanovila 

vlastní definované postupy, které zcela s touto směrnicí nekorespondují. Jedná se 

o individuálně sestavené směrnice, které pomáhají společnosti v reportování společen-

ské odpovědnosti firem a mohly se tak individuálně přizpůsobit jejich požadavkům. 

Jejich základy jsou však na metodice Směrnice GRI postaveny. 

6.3 Doporučení pro organizaci 

Na základě výše provedeného shrnutí Zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 

pro období 2010/2011 a jejího plnění na základě zvolené Směrnice GRI vyplývá pro 

organizaci několik doporučení, která úzce souvisí s tvorbou CSR zpráv. Tato doporuče-

ní jsou uvedena v následujících bodech. 

Pokud by chtěla organizace zpracovávat Zprávu o společenské odpovědnosti firem 

v souladu se Směrnicí GRI, musela by se zaměřit na jisté okruhy, které jsou ve zprávě 

nedostatečně definovány. Jedná se tedy zejména o: 

  strategický přístup k celé zprávě, kde je jasně zdůrazněna vize, krátkodobá a dlou-

hodobá strategie a cíle organizace, analýza rizik a příležitostí a taktéž možnost vli-

vu trendů na činnost organizace. Strategie a cíle organizace by měly být zdůvodně-

ny, např. z pohledu k podnikové vizi organizace.  
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 Pozornost by měla organizace věnovat zejména tématice vymezení hrozeb, silných 

a slabých stránek společnosti, jejich příležitostí a analýze rizik v návaznosti na spo-

lečenskou odpovědnost firem. 

 Směrnice GRI neudává jako hlavní cíl organizaci informovat o prováděných aktivi-

tách a projektech, ale pokusit se odhalit uspořádaný koncept řízení trvale udržitel-

ného rozvoje v rámci organizace s velkým důrazem na její výkonnost. 

 Zpráva o společenské odpovědnosti by měla obsahovat podrobnější data o profilu 

organizace a základní ekonomické údaje, popřípadě alespoň odkaz na externí zdroj, 

kde je možné tyto informace dohledat (např. výroční zprávy, webové stránky, 

apod.) 

 U realizovaných aktivit a projektů by měla organizace vyhodnocovat výkonnost 

a úspěšnost organizace ve srovnání s minulým plněním těchto cílů. 

 Pro meziroční srovnání vývoje CSR a činnosti organizace by měla mít zpráva defi-

novanou strukturu a úroveň, která by toto hodnocení umožňovala. 

 Dalšími potřebnými informacemi pro toto srovnání je údaj o minulém vydání zprá-

vy, cyklu vydávání zprávy a stanovení období, za které je zpráva vydávána. Blíže 

by měly být specifikovány také zásady a principy, na základě kterých je zpráva se-

stavena. Také by měla být objasněna informace, na základě jakých metod byla 

zpráva vytvořena a případně, dle jakého konceptu byla sestavena. Zpráva by měla 

jasně definovat subjekty (dceřiné společnosti, dodavatele – outsourcing, odběratele 

a společné podniky), jež jsou ve zprávě uvedeny. Případně by měly být stanoveny 

i jisté hranice a omezení pro sestavování zprávy o CSR a kontaktní osoba, která má 

s tvorbou CSR zprávy spojitost a za tuto oblast v podniku odpovídá. 

 V případě, že by se Skupina ČEZ odkázala na některé ukazatele, které neobsahuje 

samotná zpráva o CSR např. poznámkou o výroční zprávě, apod. mohlo by to mít 

značný vliv na hodnocení ukazatelů stanovených ve Směrnici GRI a následně do-

pad i na celkový výsledek měření. 

 Ve zprávě by měly být přesně vymezeny všechny změny, které nastaly v rámci or-

ganizace za uplynulé období. Měl by být také přesně zdůrazněn jejich vliv na akti-
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vity organizace v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. Organizace by 

měla definovat jejich vliv i na obsah a rozsah zprávy o CSR. 

 Skupina ČEZ by se měla zaměřit na uvádění bližších informací, které se týkají 

struktury vrcholového vedení společnosti a konkrétní vymezení rolí, pravomocí 

a odpovědnosti těchto manažerů taktéž na poli CSR. Ve zprávě by mělo být popsá-

no aktivní zapojení vedení společnosti do problematiky trvale udržitelného rozvoje. 

Dále by bylo dobré definovat funkci předsedy nejvyššího řídícího orgánu společ-

nosti a identifikovat procesy, které slouží k vyloučení střetu zájmů. S tím jsou spo-

jeny také kvalifikační a odborné předpoklady, které by měla společnost u těchto 

orgánů uvést v souvislosti s oblastí ekonomickou, environmentální a sociální. 

 Větší důraz by měla organizace směřovat na definování principu obezřetnosti 

a uvedení bližších informací, která je spojena s touto tématikou. Plánování, organi-

zování, řízení a vyhodnocování aktivit CSR by mělo ze zprávy jasně zřetelné. 

 Zainteresované skupiny, se kterými chce společnost navázat spolupráci v oblasti 

CSR by měly být ve zprávě zřetelně identifikovány, vymezena kritéria a všeobecné 

zásady pro jejich selekci. Neměl by být opomenut ani způsob a frekvence vzájem-

né komunikace těchto stakeholderů s organizací a přístupy k zapojení jejich čin-

nosti v rámci organizace. Výsledky spolupráce a komunikace těchto skupin 

s organizací by měly být základním kamenem pro sestavení zprávy o trvale udrži-

telném rozvoji. Organizace by měla brát ohled taktéž na zájmy svých stakeholderů.  

 Skupina ČEZ by měla věnovat stejnou pozornost všem třem základním pilířům 

zprávy, na nichž je založena. Ekonomický pilíř je ve zprávě zpracován pouze okra-

jově a chybí základní požadované informace. Přitom by lepšímu plnění této oblasti 

pomohly jen odkazy na uvedené zdroje v jiných zdrojích, které však ve zprávě 

chybí. Konkrétní oblasti, na které by se měla společnost zaměřit, se týkají ekono-

mických výsledků, působení na trhu, nepřímých ekonomických dopadů a vlivů 

a korupce. Oblast korupce je v případě jejího výskytu nutné přesně definovat např. 

z pohledu výskytu korupčních praktik, či nekalé soutěže. Nestačí pouhá informace, 

že společnost eliminuje korupční jednání. Součástí CSR je taktéž tvorba zisku, pro-

to by se na tuto oblast měla společnost více orientovat. 
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 V celkovém pohledu na zpracované aspekty jednotlivých klíčových oblastí, by by-

lo vhodné, kdyby se společnost snažila tento okruh ještě rozšířit a vyjádřila se tak 

k co nejširší oblasti jejího působení v rámci ekonomického, environmentálního 

a sociálního pilíře. 

 Každý pilíř oblasti CSR vyžaduje vyhodnocení minulých cílů a zároveň i budou-

cích cílů, představení politiky organizace, stanovení odpovědnosti za konkrétní ob-

last, tréninky, školení a zvyšování povědomí zaměstnanců o konkrétních hledis-

cích, informace o klíčových úspěších a neúspěších, hlavních změn, rizicích a příle-

žitostech a klíčových strategiích, které se vztahují přímo k dané oblasti. 

 Důraz by měl být kladen zejména na dopady a výsledky činností a opatření týkající 

se realizovaných projektů. V tomto ohledu nestačí pouze informační charakter, ale 

zpráva musí jasně definovat, jaký vliv mají tyto aspekty na oblast ekonomickou, 

environmentální a společenskou. Nepovažuje se za dostačující, pokud společnost 

ve zprávě uvede, že dodržuje legislativní opatření, která vyžaduje Směrnice GRI. 

Zpráva by měla jasně definovat, zda ve společnosti došlo ve sledovaném období 

k porušení základních předpisů či nikoliv, pokud ano, tak jasně definovat o jaká 

porušení se jednalo. 

 Snahou společnosti by mělo být kvantitativně vyjadřovat výsledky své činnosti na 

poli CSR, jelikož zpráva je zaměřena spíše na kvalitativní hodnoty. Ty údaje, které 

by toto vyjádření mohly umožnit, by měly být ve zprávě podrobněji identifiková-

ny. Jedná se např. o hodnoty spotřeby materiálů, energií, vodních zdrojů, pozemků, 

odpadů apod. dle různých hledisek, která Směrnice GRI vyžaduje. 

 Cílem každé společnosti je uvádět a hodnotit především svoje úspěchy, ale neměly 

by opomenout při zpracování ani výskyt vzniklých neúspěchů, pokut, rozporů, ha-

várií apod. 

 Zpráva o společenské odpovědnosti podniku by měla sloužit jako strategický do-

kument každé organizace, nikoliv však jako marketingový nástroj nebo prostředek 

Public Relations. Významnost zprávy je pro společnost srovnatelná např. s Výroční 

zprávou. Zainteresovaným stakeholderům by měla sloužit jako podklad pro vytvo-

ření celkového dojmu o působnosti organizace v oblasti CSR a k rozhodnutí o způ-

sobu další případné spolupráce v jednotlivých oblastech.  
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 Společnost by měla tvořit Zprávu o CSR svědomitě a všechny potřebné informace 

uvést co nejkonkrétněji a věcně. Nemělo by se jednat o informace, které jsou zalo-

ženy pouze na obecné bázi. 

 Jednotlivé ukazatele obsažené v rámci každého klíčového pilíře Směrnice GRI, ob-

sahují také sektorové přílohy, tzv. Sector Supplements, které mohou jednotlivé or-

ganizace využít v závislosti na oblasti své působnosti, případně si mohou vytvořit 

vlastní ukazatele. Pokud tak učiní, musí ve zprávě uvést, jaké důvody je k tomu 

vedly. 

6.4 Harmonogram pro realizaci reportu dle Směrnice GRI 

Na základě možných návrhů a doporučení, které byly pro společnost uvedeny v předešlé 

kapitole, jsem se rozhodla sestavit plán, který dle časové náročnosti odhalí časový hori-

zont pro zavedení Směrnice GRI do reportování organizace.  

Náročnost implementace Směrnice GRI do reportingového rámce společnosti ne-

bude velká. Jedná se o to, že společnost disponuje požadovanými daty, která dle Směr-

nice GRI Zpráva o společenské odpovědnosti firem postrádá, avšak nejsou v tomto re-

portu zveřejněna. Tyto údaje by měla kompetentní osoba zodpovědná za společenskou 

odpovědnost ve firmě případně s dalšími pověřenými pracovníky sestavit z Výročních 

zpráv a interních podkladů společnosti. V tomto okamžiku může nastat problém pouze 

v případě, kdy by se vedení společnosti rozhodlo, že tyto údaje nemá zájem ve Zprávě 

o společenské odpovědnosti podniku zveřejnit. Organizace by musela opět přijmout 

individuální opatření a postupy pro zpracování zprávy nebo se rozhodnout pro jinou 

metodiku, dle které bude svůj CSR report zpracovávat a následně hodnotit. 

V následující tabulce jsem sestavila harmonogram náročnosti implementace dat 

společnosti do Zprávy o společenské odpovědnosti dle Směrnice GRI.  

Je patrné, že pokud by se společnost začala zabývat sestavením Zprávy dle Směr-

nice GRI již v nejbližším měsíci, bylo by teoreticky možné, aby její další Zpráva o spo-

lečenské odpovědnosti, která bude vydána za období roku 2012/2013 byla zveřejněna 

v I. čtvrtletí roku 2014, společně s Výroční zprávou za rok 2013 a to v měsíci dubnu. 

Obsahová náročnost tohoto reportu je velká, a proto je potřebné jeho důkladné propra-

cování a tím pádem i delší časové období pro zpracování potřebných dat. 
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Tab. 20 Harmonogram pro realizaci reportu dle Směrnice GRI 

Harmonogram realizace reportu dle 

Směrnice GRI v období 7/2013 do 4/2014 
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Klíčové aktivity           

Shromáždění chybějících dat            

Sestavení oblasti I. Strategie a analýza           

Sestavení oblasti II. Profil organizace           

Sestavení oblasti III. Parametry zprávy           

Sestavení oblasti IV. Struktura řízení, atd.           

Doplnění oblasti V. Manažerský přístup           

Doplnění oblasti V. Ukazatele výkonnosti           

Sestavení zprávy a získaných dat           

Zveřejnění zprávy dle Směrnice GRI           

Zdroj: Vlastní práce 

6.5 Ekonomické zhodnocení 

Každá společnost, která se zabývá tématikou Společenské odpovědnosti firem má mož-

nost si vybrat, dle které metody (Směrnice GRI, metoda KORP, The INEM 

Sustainability Reporting Guide nebo Sustainable Development Reporting: Striking the 

Balance, příp. další) svoji zprávu v této oblasti sestaví, či si může zvolit libovolné po-

stupy, které budou dané organizaci individuálně vyhovovat v oblasti její působnosti. 

Tyto metody mají rozlišné postupy sestavení reportů o CSR a proto se jistě bude lišit 

i jejich ekonomická náročnost, jak ze strany sestavující společnosti, tak ze strany exter-

ních subjektů, které se budou podílet na hodnocení či samotném sestavování této zprá-

vy. 

Vzhledem k tomu, že Skupina ČEZ se věnuje sestavování Zpráv o společenské od-

povědnosti již od roku 2007, má v této oblasti jisté zkušenosti a dokáže odhadnout ná-

klady, které každoročně, nebo tedy za dvouroční období pro sestavení této zprávy vyna-

loží na odpovědné osoby, které se touto tématikou zabývají a případně na další spolu-

pracující subjekty v této oblasti. Jak již bylo zmíněno, struktura Zprávy o společenské 

odpovědnosti ve Skupině ČEZ je založena na individuálních postupech, které se však 
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v některých oblastech blíží svoji strukturou Směrnici GRI. Přizpůsobení společnosti 

k tomuto rámci by tedy nemělo být z pohledu zpracování chybějících dat nijak zvlášť 

náročné ani z finančního hlediska. Jde o to, že společnost údaje, které Směrnice GRI 

vyžaduje má běžně k dispozici ve Výročních zprávách či interních podkladech a tudíž 

by postačilo pouze jejich zpracování. Samotná Směrnice GRI, dle které mohou firmy 

při sestavování zprávy či jejího hodnocení postupovat, je volně přístupná, což lze pova-

žovat za velkou výhodu pro mnohé organizace. Finanční náklady se tak případně mohou 

zvýšit z personálního hlediska na další pracovníky, kteří se budou tímto zpracováním 

dat zabývat společně s kompetentní osobou odpovědnou za společenskou odpovědnost 

ve firmě. V důsledku užití Směrnice GRI vyvstanou i další náklady, které budou spoje-

né s ověřením sestavené Zprávy o společenské odpovědnosti externím subjektem a ini-

ciativou GRI. Náklady na toto ověření se však odvíjí od velikosti organizace a od stano-

vení konkrétní úrovně, která je rozlišná svojí náročností. Tyto údaje nebylo možné pro 

diplomovou práci z uvedených zdrojů ověřit, jelikož se jedná o interní údaje, které spo-

lečnosti neposkytují třetím osobám. 

Pro Skupinu ČEZ jsou tyto náklady spojené se zavedením Směrnice GRI do jejího 

již zaběhnutého rámce reportování zanedbatelné a jistě by mohly přinést v budoucnu 

společnosti výnosy, které z této problematiky plynou. Jako příklad pozitivních dopadů 

lze uvést např. posílení důvěryhodnosti podniku, větší přitažlivost pro investory, jisté 

konkurenční výhody, snížení rizika stávek, budování pozice na trhu, finanční úspory 

plynoucí z ekologické praxe, snížení transakčních nákladů, zvýšení spokojenosti zákaz-

níků a další. 

Tyto faktory jsou pro společnost jistě důležitým hlediskem, které ji pomohou úro-

veň společenské odpovědnosti v organizaci ještě nadzvednout a zvýšit zájem ze strany 

svých stakeholderů. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit úroveň společenské odpovědnosti podniku 

u Skupiny ČEZ dle vybrané metodiky GRI a na základě provedené analýzy navrhnout 

možná zlepšení a jejich přínos pro společnost. 

Úvodní kapitoly diplomové práce byly zaměřeny na teoretickou problematiku Spo-

lečenské odpovědnosti firem. Nejprve jsem se zabývala pojmem CSR (Corporate Social 

Responsibility) neboli Společenská odpovědnost firem, který je základním kamenem 

diplomové práce a to konkrétně jeho historií a tvůrci, kteří se na jeho vzniku podíleli, 

současnou podobou konceptu, jeho vymezením z různých oblastí, charakteristickými 

znaky a zájmovými skupinami. Blíže je specifikována oblast pilířů CSR, která je pro 

celou společenskou odpovědnost zásadním hlediskem. V další části práce jsem se 

podrobněji zabývala základními nástroji, systémy a přístupy k problematice CSR. Úz-

kou vazbu z pohledu Směrnice GRI mají různé reporty, kde sama Směrnice ve svých 

nárocích požaduje, aby byly informativního charakteru z pohledu zavedených systémů 

řízení, přístupů, principů a dalších standardů, které se ve společnosti dodržují. Tyto dílčí 

nástroje jsem shrnula a popsala v další části práce, na kterou navazují body týkající se 

hodnocení samotného CSR. Zde jsem uvedla užívané metody hodnocení společenské 

odpovědnosti, na něž navazují postupy vertifikace a metody měření společenské odpo-

vědnosti, které jsou popsány již pouze heslovitě. Z tohoto pohledu byla však největší 

pozornost věnována představení organizace Global Reporting Initiative a jejího koncep-

tu G3 (G3.1). Směrnice GRI je součástí konceptu GRI a je členěna dle různých hledisek 

a nástrojů. Této tématice jsem se proto rozhodla věnovat větší pozornost, jelikož na je-

jím základě je postaven obsah diplomové práce. Samotná Směrnice GRI je poměrně 

obsáhlým dokumentem, který je volně ke stažení v mnoha jazycích pod webovým od-

kazem www.globalreporting.org, z toho důvodu jsem se ji rozhodla nezařazovat do ob-

sahu ani přílohy diplomové práce. Tato Směrnice byla využita pro hodnocení úrovně 

společenské odpovědnosti ve Skupině ČEZ. 

Praktická část práce je věnována samotné analýze Zprávy o společenské odpověd-

nosti firem Skupiny ČEZ za období 2010/2011. Nejprve jsem představila organizaci, ve 

které byla analýza provedena zejména ze základního pohledu a také v souvislosti se 

společenskou odpovědností a trvale udržitelným rozvojem. Zřetel byl kladen na před-



  

89 

 

stavení její společenské odpovědnosti a ocenění, která na základě této působnosti již 

společnost získala. Analýza současné situace byla nejprve rozdělena na část, která se 

týkala hodnoticích kritérií a která tyto měřítka nejprve konkretizovala z teoretického 

pohledu. V druhé části této kapitoly již byla provedena vlastní analýza uvedené zprávy 

o společenské odpovědnosti na základě zmíněné Směrnice GRI. V první části této ana-

lýzy jsem se zabývala analýzou podnikové strategie srovnáním základních informací 

a údajů, jež jsou ve zprávě obsaženy. Jednalo se zejména o informace týkající se strate-

gie a analýzy samotné organizace, jejího profilu, parametrů zprávy, struktury vedení 

a její výkonnosti v oblasti CSR a také vztahu organizace k zainteresovaným subjektům. 

Organizace tyto požadavky splňovala přibližně ze 70 %, což není úplně špatný výsle-

dek. Na základě požadovaných údajů pro splnění podmínek Směrnice GRI však plně 

nevyhovuje. Značný nedostatek ve zprávě se týkal oblasti bodů, které mapují podobu 

a rozsah a hranice zprávy. Zpráva společnosti postrádá přesně vymezené cíle, ale taktéž 

analýzu rizik a příležitostí souvisejících s trvale udržitelným rozvojem. Ve zprávě jsou 

nedostatečně zpracovány taktéž informace týkající se data vydání předešlé zprávy 

o CSR, způsoby měření dat a vyvstalé změny za minulé období, které mají souvislost 

s trvale udržitelným rozvojem. Nedostatečná pozornost je věnována taktéž představení 

vrcholového vedení organizace a její struktury včetně zajištění dozoru nad CSR aktivi-

tami právě z pohledu vedení společnosti. Dále by mohly být ve zprávě lépe představení 

jednotliví stakeholdeři, kteří s organizací spolupracují v různých oblastech, možnosti 

komunikace jsou mezi některými popsány, bylo by však vhodné je lépe rozvinout. Dru-

hou částí vlastní analýzy bylo hodnocení přístupu managementu v souvislosti s dílčími 

aspekty klíčových pilířů trvale udržitelného rozvoje a naplnění ukazatelů výkonnosti. 

Požadavky Směrnice GRI jsou v této oblasti poměrně náročné a vyžadují uvádět přesné 

informace, které by se měly týkat vymezení odpovědnosti za danou oblast, identifikace 

cílů a výsledků, definice politiky či koncepce organizace, školeni zaměstnanců v dané 

oblasti a další informace, které vyplývají s konkrétní oblasti. Organizaci se tyto poža-

davky nedaří v každé oblasti plnit, a proto by na tento nedostatek měla brát větší zřetel. 

Ukazatele výkonnosti se taktéž společnosti nepodařilo splnit ve všech požadovaných 

bodech, ale s výsledky, které organizace dosáhla, může být spokojena, jelikož by tento 

jejich obsah postačil pro stanovení nejnižší aplikační úrovně dle požadovaných kritérií, 

tzn. C. Celkový přehled úspěšnosti plnění jednotlivých ukazatelů a požadavků jsem 
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zpracovala do přehledných tabulek, které jsou součástí příslušných odstavců a Přílohy 

č. 3. Tyto tabulky obsahují i přehled o rozsahu plnění různých aplikačních úrovní. Spo-

lečnost má možnost si při tvorbě zprávy o CSR jednu z nich určit a na základě ní postu-

povat při sestavení tohoto reportu. Údaje, které jednotlivé indikátory vyžadují, by však 

měly být přesné a obsáhlé, nemělo by se jednat o obecně známé údaje, které nejsou blí-

že specifikovány. Na základě analyzovaných výsledků je však z tabulky patrné, že vý-

sledky Skupiny ČEZ zcela neplní požadavky Směrnice GRI ani pro stanovení nejnižší 

aplikační úrovně, tudíž zpráva nesplňuje ani nejnižší náročnost této směrnice. 

Skupina ČEZ tedy dle analyzované zprávy nemá možnost svoji zprávu o trvale 

udržitelném rozvoji zařadit do jedné ze tří aplikačních skupin, jelikož nedosahuje poža-

dovaných parametrů, avšak nelze ji považovat za zprávu, jejíž kvalita by byla špatná. 

Zaměřuje se zejména na oblast sociální odpovědnosti, která je ve zprávě nejobsáhleji 

zpracována. Ostatní úrovně jsou zahrnuty taktéž, nejedná se však již o tam podrobnou 

specifikaci. Každá společnost by se měla snažit všechny oblasti klíčových pilířů zpra-

covat na srovnatelné úrovni. Z vyhodnocení zprávy vyplývá, že Skupina ČEZ je dob-

rým adeptem na doplnění svých údajů, tak aby mohla být zařazena do některé z apli-

kačních skupin dle Směrnice GRI, ale je třeba některé oblasti zahrnout hlouběji. Proto 

jsem poslední kapitolu své diplomové práce věnovala doporučením pro společnost, kte-

rými by se měla Skupina ČEZ zabývat, pokud by chtěla kvalitu své zprávy měřit na 

základě Směrnice GRI. Každá společnost si před tvorbou zpráv o trvale udržitelném 

rozvoji a společenské odpovědnosti musí uvědomit podstatu této témy a pro její zpraco-

vání vymezit i konkrétní osoby, které budou vzájemně spolupracovat a komunikovat 

o problematice CSR. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, samotná zpráva 

o CSR by neměla sloužit jako pouhý nástroj Marketingové komunikace nebo Public 

Relations, ale zejména jako strategický dokument, který je podkladem vrcholovému 

vedení společnosti a jejich stakeholderů. Každá zpráva o CSR by měla být podporována 

manažerským přístupem, který směřuje k dosažení předem vytyčených cílů v oblasti 

CSR. 

 Na základě těchto doporučení byl sestaven také časový rámec, dle kterého by měla 

společnost stihnout uvést Zprávu o společenské odpovědnosti za období 2012/2013 již 

dle nového reportingového rámce GRI a to v dubnu 2014, kdy se obvykle tato zpráva 

vydává. Náročnost tohoto zpracování bude jistě pro podnik větší, než v minulém obdo-
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bí, jelikož se musí blíže seznámit s novými postupy sestavení Zprávy o CSR. Počítá se 

s tím, že pro toto vyhodnocení vzniknou i dodatečné náklady, jak na personál a pomoc 

při sestavení tohoto obsáhlého reportu, tak i externí náklady, které společnost využije na 

ověření kvality Zprávy o společenské odpovědnosti, jak u externích firem, tak u inicia-

tivy GRI, na základě kterého dosáhne hodnocení, které může mít pozitivní vliv na její 

aktivity v oblasti působení na trhu. Ve srovnání s možností dosažených výnosů a výhod 

při použití tohoto reportingového rámce jsou náklady na jeho aplikaci zanedbatelné. 

Na závěr diplomové práce je nutné poznamenat, že pro Skupinu ČEZ by plnění 

požadavků Směrnice GRI, které by měly odpovídat alespoň aplikační úrovni C, neměl 

být žádný závažný problém. Stačilo by pouze při tvorbě této zprávy dodržovat dané 

požadavky a kritéria, dle kterých zprávu sestavit a se samotnou Směrnicí GRI se blíže 

seznámit. Jak bylo potvrzeno, Skupina ČEZ pro tvorbu své zprávy této směrnice nevyu-

žívá, ale má stanoveny vlastní postupy na základě různých metodik, dle kterých svoje 

reporty sestavuje. Můžeme si položit otázku, zda sestavení zprávy Skupiny ČEZ je zá-

měrně vytvářeno dle vlastních metodik a zahrnuje odvětví a údaje, které chce sama spo-

lečnost uvést nebo zda požadavky Směrnice GRI, které pro tvorbu zprávy využívá, jsou 

pro společnost nevyhovující a chce se zaměřit na jiné oblasti. Jisté je, že tématika spole-

čenské odpovědnosti a zájem o ni v současné době roste a objevuje se nejen ve velkých 

a mezinárodních firmách, ale zabývají se jí i malé podniky, které se snaží upoutat po-

zornost všech zájmových skupin na svoje aktivity a tím získat lepší obraz nejen 

z pohledu trhu, ale také z pohledu svých zákazníků.  
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Příloha 3: Přehled plnění výkonnostních ukazatelů dle  

                  Směrnice GRI 

5. Výkonnostní ukazatele/indikátory 

Aspekty 

EC 

Ekonomické indikátory Reportováno 

EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota, která zahrnuje tržby, 

provozní náklady, mzdy a platy, dary místním společenstvím a jiné 

investice v obcích, nerozdělený zisk, platby poskytovatelům kapitálu 

a platby státu. 

částečně 

EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné příležitosti, které pro aktivity 

organizace vyplývají v důsledku klimatických změn. 
ne 

EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu zaměstnaneckých výhod. ano 

EC4 Významné částky finanční pomoci poskytnuté od státu. ne 

EC5 Rozsah poměrových ukazatelů standardní nástupní mzdy v porovnání 

s místní úrovní minimální mzdy v lokalitách, kde má organizace vý-

znamné provozy. 

ne 

EC6 Politiky či koncepce, postupy a podíl výdajů směřujících k místním 

dodavatelům v místech (podle geografické lokace), kde má organizace 

významné provozy. 

ne 

EC7 Postupy místního náboru a podíl členů vrcholového vedení 

a pracovníků pocházejících z místního společenství v lokalitách, kde 

má organizace významné provozy. 

ne 

EC8 Vývoj a dopad infrastrukturních investic a služeb zajišťovaných přede-

vším v obecně prospěšném zájmu – zapojení do komerčních aktivit, 

příspěvky v naturáliích, bezplatně poskytované služby. 

ano 

EC9 Vysvětlení a popis významných nepřímých hospodářských dopadů, 

včetně jejich rozsahu. 
ano 

Aspekty 

EN 

Environmentální indikátory Reportováno 

EN1 Spotřeba materiálů podle hmotnosti a objemu. ne 

EN2 Procentuální podíl surovin pocházejících z recyklovaných materiálů. částečně 

EN3 Přímá spotřeba energií podle primárního energetického zdroje. ne 

EN4 Nepřímá spotřeba energií podle primárního energetického zdroje. ne 

EN5 Energie ušetřená díky úsporám a zvýšené energetické efektivnosti. ne 



 

 

 

EN6 Iniciativy zaměřené na zajištění produktů a služeb s využití energeticky 

efektivních a obnovitelných zdrojů. Snížení energetické náročnosti 

díky těmto iniciativám. 

ne 

EN7 Iniciativy zaměřené na snižování nepřímé spotřeby energií a dosažená 

snížení. 
ne 

EN8 Celkový odběr vody podle zdrojů. částečně 

EN9 Vodní zdroje výrazně ovlivněné odběrem vody. ne 

EN10 Procentuální podíl a celkový objem recyklované a znovu použité vody. ne 

EN11 Poloha a plocha pozemků, které organizace vlastní nebo je má pronaja-

ty, či je spravuje a které leží uvnitř nebo v blízkosti chráněných území, 

případně v místech nebo u míst s vysokou hodnotou z hlediska biodi-

verzity mimo chráněná území. 

ne 

EN12 Popis významných dopadů činností, produktů a služeb na biodiverzitu 

v chráněných územích a v místech s vysokou hodnotou z hlediska 

biodiverzity ležících mimo chráněná území. 

ne 

EN13 Chráněná nebo obnovená přirozená prostředí. ne 

EN14 Strategie, stávající opatření a plánované kroky zaměřené na řízení 

dopadů a vlivů na biodiverzitu. 
ne 

EN15 Počet rostlinných a živočišných druhů na červeném seznamu druhů 

a na národním seznamu chráněných druhů, jejichž biotopy leží 

v oblastech postižených činností organizace – a to v pořadí podle rizika 

vyhynutí. 

částečně 

EN16 Celkové přímé a nepřímé emise skleníkových plynů podle hmotnosti. ano 

EN17 Nepřímé emise jiných relevantních skleníkových plynů podle hmotnos-

ti. 
ne 

EN18 Iniciativy zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a skutečná 

dosažená snížení. 
ano 

EN19 Emise látek, které poškozují ozón – podle hmotnosti. ano 

EN20 NOx, SOx a jiné významné vzdušné emise – podle druhu a hmotnosti. ano 

EN21 Celkové množství vypouštěných odpadních vod – podle kvality a místa 

vypouštění. 
částečně 

EN22 Celková hmotnost odpadů podle druhů a podle způsobu likvidace. ne 

EN23 Celkový počet a objem významných kontaminací. ne 



 

 

 

 
EN24 Hmotnost převážených, dovážených, vyvážených nebo upravovaných 

odpadů považovaných za nebezpečné podle dodatků I, II, III a VIII 

k Basilejské úmluvě a procentuální podíl mezinárodně přepravovaných 

odpadů. 

ne 

EN25 Identita, velikost, stav a hodnota vodních těles a souvisejícího území, 

které vykazující organizace významnou měrou ovlivňuje vypouštěním 

odpadních vod. 

ne 

EN26 Iniciativy na zmírnění ekologických vlivů hlavních produktů a služeb, 

rozsah dopadu těchto iniciativ. 
ano 

EN27 Procento prodaných produktů a jejich obalových materiálů, které byly 

navráceny zpět výrobci za účelem recyklace a dalšího zpracování – 

podle kategorií. 

ne 

EN28 Peněžní hodnota významnějších pokut a celkový počet nepeněžních 

sankcí za neplnění ekologické legislativy a předpisů. 
ne 

EN29 Významné ekologické dopady (využití energie, emise, odpadní vody, 

odpad, hluk, kontaminace) přepravy produktů a jiného zboží 

a materiálů používaných v provozní činnosti reportující organizace 

a dopady přepravy zaměstnanců. 

ne 

EN30 Celkový objem nákladů a investic v oblasti ochrany životního prostředí 

– podle druhu. 
ne 

Aspekty 

LA 

Společenské indikátory: Pracovní postupy a důstojné pracovní 

podmínky 

Reportováno 

LA1 Celkový počet zaměstnanců podle typu pracovního poměru, pracov-

ních smluv a regionů. 
ne 

LA2 Celkový počet a míra obměny zaměstnanců podle věku, pohlaví 

a regionů. 
částečně 

LA3 Výhody poskytované zaměstnancům na plný úvazek, které se neposky-

tují zaměstnancům na zkrácený úvazek nebo v přechodném pracovním 

poměru – podle hlavních provozů. 

ano 

LA4 Procentuální podíl zaměstnanců, na které se vztahuje kolektivní 

smlouva. 
ne 

LA5 Minimální délka výpovědní lhůty v souvislosti s významnými provoz-

ními změnami. Uveďte, zda je minimální délka výpovědní lhůty určena 

v kolektivních smlouvách. 

ne 



 

 

 

 
LA6 Procentuální podíl z celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou zastou-

peni ve společných oficiálních komisích BOZP, které jsou nápomocny 

radou v otázkách programů BOZP a při sledování jejich plnění. 

částečně 

LA7 Hodnoty úrazovosti, nemocnosti (nemoci z povolání), zameškaných 

dnů a absencí a celkový počet smrtelných pracovních úrazů podle regi-

onů. 

částečně 

LA8 Programy vzdělávání, školení, poradenství, prevence a zvládání rizik se 

zaměřením na pomoc zaměstnancům, jejich rodinám nebo příslušní-

kům místních komunit v otázkách závažných chorob. 

ne 

LA9 Problematika BOZP pokrytá oficiálními dohodami s odbory. částečně 

LA10 Průměrný počet hodin věnovaných školení – vztaženo na jednoho 

zaměstnance za rok s rozčleněním podle zaměstnaneckých kategorií. 
ne 

LA11 Programy pro řízení kvalifikace a pro celoživotní vzdělávání, které 

napomáhají zachovat zaměstnancům stálou zaměstnatelnost a umožňují 

jim zvládnout ukončení kariéry. 

ano 

LA12 Procentuální podíl zaměstnanců, u nichž se provádí pravidelné hodno-

cení výkonnosti a hodnocení vývoje kariéry. 
ne 

LA13 Složení řídících orgánů společnosti a rozdělení zaměstnanců 

na kategorie podle pohlaví, věkových skupin, příslušnosti k menšinám 

a podle dalších ukazatelů diverzity. 

ne 

LA14 Poměr základních platů mužů a žen podle jednotlivých kategorií za-

městnanců. 
ne 

Aspekty 

HR 

Společenské indikátory: Lidská práva Reportováno 

HR1 Procentuální podíl a celkový počet významných investičních dohod, 

které obsahují ustanovení o ochraně lidských práv, nebo k nim bylo 

provedeno šetření o problematice respektování lidských práv. 

ne 

HR2 Procentuální podíl významných dodavatelů a smluvních stran, 

u kterých bylo provedeno šetření v problematice respektování lidských 

práv – s uvedením případných opatření. 

ne 

HR3 Celkový počet hodin zaměstnaneckých školení o zásadách a postupech 

týkajících se jednotlivých aspektů ochrany lidských práv ve vztahu 

k činnosti dané organizace. Uveďte procentuální podíl proškolených 

zaměstnanců. 

ne 

HR4 Celkový počet případů diskriminace. Uveďte přijatá opatření. částečně 



 

 

 

HR5 Provozy, u nichž by mohla být vážně ohrožena svoboda shromažďová-

ní nebo kolektivního vyjednávání. Uveďte opatření na podporu těchto 

práv. 

ne 

HR6 Provozy, u nichž bylo zjištěno značné riziko dětské práce. Uveďte 

opaření, která mají přispět k eliminaci dětské práce. 
ne 

HR7 Provozy, u nichž bylo zjištěno značné riziko nucené nebo povinné 

práce. Uveďte opatření, která mají přispět k eliminaci nucené nebo 

povinné práce. 

ne 

HR8 Procentuální podíl bezpečnostních pracovníků, kteří byli školeni 

o zásadách a postupech organizace pro otázky lidských práv relevant-

ních pro její provozy. 

ne 

HR9 Celkový počet případů porušení práv původních obyvatel. Uveďte 

případná přijatá opatření. 
ne 

Aspekty 

SO 

Společenské indikátory: Společnost Reportováno 

SO1 Povaha, rozsah a efektivnost veškerých programů a postupů hodnocení 

a zvládání (řízení) dopadů provozní činnosti organizace na místní spo-

lečenství. 

ano 

SO2 Procentuální podíl a celkový počet podnikových jednotek analyzova-

ných z hlediska rizika korupce. 
ne 

SO3 Procentuální podíl zaměstnanců, kteří prošli školením 

o protikorupčních zásadách společnosti. 
ne 

SO4 Opatření přijatá v reakci na případy korupce. ne 

SO5 Stanoviska z hlediska veřejné politiky a účast na rozvoji veřejné politi-

ky a lobování. 
ne 

SO6 Celková hodnota finančních a věcných příspěvků politickým stranám 

politikům a souvisejícím institucím rozčleněná podle zemí. 
ne 

SO7 Celkový počet právních zákroků v případech protikonkurenčního jed-

nání a monopolních praktik. Výsledky těchto zákroků. 
částečně 

SO8 Peněžní hodnota významnějších pokut a celkový počet nepeněžních 

sankcí za nedodržení zákonů a předpisů. 
ne 



 

 

 

 
Aspekty 

PR 

Společenské indikátory: Odpovědnost za produkty Reportováno 

PR1 Fáze životního cyklu výrobků a služeb, v jejichž průběhu jsou vyhod-

nocovány jejich vlivy na zdraví a bezpečí zákazníků s cílem zajistit 

zlepšení a procentuální podíl významných kategorií produktů a služeb, 

na které se tyto postupy vztahují. 

ne 

PR2 Celkový počet případů neplnění předpisů a dobrovolně přijatých ko-

dexů, které se týkají zdravotních a bezpečnostních dopadů produktů 

a služeb v průběhu jejich životnosti. Rozčlenit podle typu učiněného 

závěru. 

ne 

PR3 Typy požadovaných informací o produktech a službách a procentuální 

podíl významných produktů a služeb, jichž se tyto informace týkají. 
ne 

PR4 Celkový počet případů neplnění předpisů a dobrovolně přijatých ko-

dexů týkajících se informací o produktech, službách a jejich značení. 

Rozčlenit podle typu učiněného závěru. 

ne 

PR5 Předepsané postupy pro zajištění spokojenosti zákazníků včetně vý-

sledků průzkumů s měřením spokojenosti zákazníků. 
ne 

PR6 Programy pro dodržování zákonů, norem a dobrovolně přijatých ko-

dexů týkajících se marketingových sdělení včetně reklamy, propagace 

a sponzorství. 

částečně 

PR7 Celkový počet případů nedodržení předpisů a dobrovolně přijatých 

kodexů týkajících se marketingových sdělení včetně reklamy, propaga-

ce a sponzorství, rozčleněné podle učiněných závěrů. 

ne 

PR8 Celkový počet zdůvodněných stížností na porušení soukromí zákazní-

ků a ztráty dat o zákaznících. 
ne 

PR9 Peněžní hodnota významných pokut za neplnění zákonů a předpisů 

týkajících se zajišťování a používání produktů a služeb. 
ne 

Zdroj: Vlastní práce 


